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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület!  
 
 
A Belügyminisztérium 2015. február 27-én kötött Támogatási Megállapodást Kistarcsa Város 
Önkormányzatával Az egyes önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében 
történő előirányzat átcsoportosításáról szóló 1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozat 
alapján meghirdetett pályázat eredményeként Kistarcsa Város feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében. A benyújtott pályázat alapján a 120 millió Ft támogatást a 
Hunyadi utca építésére és a Gesztenyés Óvoda nyílászáróinak cseréjére használhatja fel az 
Önkormányzat, 2015. november 30-ig. A megítélt támogatási összegből 98 millió Ft lett 
útépítésre tervezve. A 2015. évi költségvetési rendeletben is szerepel már ez az összeg a 
Hunyadi utcai útépítésre.  
 
A Hunyadi utca Kistarcsa gyűjtőút hálózatához kapcsolódó út, melynek 748 méter hosszú 
szakasza kiépítetlen földút. Az útszakasz csatlakozik a külön szintű csomóponti HÉV és 3-as 
számú főút kereszteződéséhez, emiatt rendkívül nagy forgalmat bonyolít le. A földút mind 
téli, mind nyári fenntartása rendkívül költséges. Az út terveit az Önkormányzat már 2007. 
évben elkészíttette, de fedezet és pályázat hiányában a beruházás nem valósult meg.  
 
A tervezett útépítés értékhatár tekintetében közbeszerzés köteles. A beruházást a 2015. évi 
összesített közbeszerzési tervben már szerepeltetjük. 
 
Mellékelem a „Hunyadi út útépítése 748 fm hosszúságban” megnevezéssel kiírandó 
közbeszerzési eljárás megindításához szükséges, Hajdu Ügyvédi Iroda által elkészített 
ajánlattételi felhívást és dokumentációt.  A felhívás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény 122. §. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárás megindítását kezdeményezi.  

 

 



A hasonló tevékenységi körű cégek között végzett előzetes piacfelmérés alapján az alábbi 
cégeknek javaslom kiküldeni az ajánlattételi felhívást: 
• Vianova 87 Zrt.  

cím: 1215 Budapest, Vasas u. 66-67.  
képviseli: Szőke Attila  
tel.: 06-1-420-4473  
fax: 06-1-276-4113  
e-mail: iroda@vianova.hu 

• Penta Kft.  
cím: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.  
képviseli: Nagy Gábor   
tel.: 06-28-529-050  
fax: 06-529-070  
e-mail: iroda@pentakft.hu 

• Puhi-Tárnok Kft.  
cím: 2461 Tárnok, Fehérvári út 34.  
képviseli: Somogyi Lajos  
tel: 06-23-389-784  
fax: 06-23-389-984  
e-mail: puhitarn@puhitarn.hu 

 
A felhívásban szereplő fontosabb időpontok, és adatok: 
 
Megküldés napja: 2015. május 28. 
Helyszíni bejárás: 2015. június 2. 10.00 óra 
Ajánlattételi határidő: 2015. június 5. 10.00 óra 
Bontás: 2015. június 5. 10.00 óra, Hajdu Ügyvédi Iroda 
Eredményhirdetés tervezett időpontja: 2015. június 25. 
Szerződéskötés tervezett időpontja: 2015. július 7. 
Műszaki átadás: 2015. október 7. 
Teljesítés határideje: 2015. november 30. 
 

 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 

 

Határozati javaslat 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Hunyadi út útépítése 748 fm 
hosszúságban” megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás megindításához a mellékelt 
ajánlattételi felhívást elfogadja. 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Hunyadi út útépítése 748 fm 
hosszúságban” megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás megindításához elfogadott 
ajánlattételi felhívást az alábbi cégeknek küldi meg: 
 
• Vianova 87 Zrt. (cím: 1215 Budapest, Vasas u. 66-67., képviseli: Szőke Attila)  
• Penta Kft. (cím: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e., képviseli: Nagy Gábor)  
• Puhi-Tárnok Kft. (cím: 2461 Tárnok, Fehérvári út 34., képviseli: Somogyi Lajos)  



Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Hunyadi út útépítése 748 fm 
hosszúságban” megnevezésű beruházásra legfeljebb 75 314 961 Ft + Áfa, azaz bruttó 
95 650 000 forintot biztosít, ezen felüli ajánlatok esetében fenntartja magának azt a 
jogot, hogy nevezett eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 
„A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 

 

 

Kistarcsa, 2015. május 14. 
 
 
 
 
 
  Solymosi Sándor  
  polgármester 
 


