
KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 POLGÁRMESTERE 
 

 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

 Telefon: (28)- 507-133     Fax: (28)-470-357 

  „Nyílt ülésen tárgyalandó” 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i ülésére 
 
 

Tárgy:  Döntés a Kistarcsai internálótábor - Emlékhely és Könyvtár 
létrehozásáról, valamint közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása a „Kistarcsai 
internálótábor - Emlékhely és Könyvtár építése” tárgyú közbeszerzési eljárással 
összefüggésben 
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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
I.   
A Kormány 1873/2016 (XII. 28.). határozatában döntött a kommunista diktatúra idején 
internáló- és munkatáborként működtetett létesítmények egykori helyszínein, emlékhelyek 
létrehozásáról és támogatásáról. Ezen létesítmények között szerepel a Kistarcsai Emlékhely és 
Könyvtár létrehozása is, melynek megvalósítására, a központi költségvetésből 497,23 millió 
Ft forrást biztosított .  
 
A döntés időpontjában a parancsnoki épület átalakítására, felújítására jogerős építési 
engedéllyel rendelkeztünk, azonban az eredeti tervhez képest kormányzati szándék szerint az 
Emlékhely funkciónak nagyobb szerepet, helyet kellett biztosítani. Ezért a tárgyban 
meghívott szakértők útmutatási szerint (1. számú melléklet) a tervező elkészítette az épület 
módosított vázlattervi dokumentációját, mely alapján – az EMMI hozzájárulását követően 
(2. sz. melléklet) – módosításra került az engedélyes terv. A Támogatási Szerződés 
megkötésének feltétele volt, hogy módosított engedéllyel rendelkezzünk.  
A módosított építési engedély 2017. június 10. napján vált jogerőssé, 2017. július 5-vel 
hatályba lépett a BMÖGF/502-3/2017. számú Támogatói okirat, mely első ütemként 
128 110 000 Ft támogatás felhasználását tette lehetővé, mely összeg már átutalásra került az 
Önkormányzat számlájára.  A kiviteli tervet, árazott költségvetéssel együtt 2017. július 31-
én szállította a tervező.  
 
Előkészítést követően megvalósítási szakaszba lépett a projekt. 2017. augusztus 21-én 
szerződtünk a Hajdu Ügyvédi Irodával, mint hivatalos közbeszerzési tanácsadóval, hogy 
az építésre minél előbb megindíthassuk a közbeszerzési eljárást. 
 

 

 



A kivitelezés előre láthatóan 2017 december hónapban kezdődne meg, mely terveink szerint 
11 hónapot vesz igénybe. Az emlékhely várhatóan 2018. őszén kerülhet átadásra, majd a 
Kistarcsai VMSK Nonprofit Kft székhelyeként kerülne üzemeltetésre. 
 
A Képviselő-testület ez idáig csak pályázati szándékról döntött, illetve az előkészítési munkák 
felgyorsítása érdekében, felhatalmazást adott a polgármesternek, hogy nettó 5 millió Ft alatt 
saját hatáskörben dönthet az Emlékhelyet érintő beszerzésekről. Ahhoz, hogy a projekt 
megvalósítási szakaszba lépjen, szükséges hogy az előkészületi munkák alapján létrejött és 
engedélyezett tervek szerinti intézmény, a Kistarcsai internálótábor – Emlékhely és 
Könyvtár létrehozásáról döntsön a Képviselő-testület. Az emlékhely elnevezését, az EMMI 
jóváhagyásával, a projekt szerződött szakértői tanácsolták.  
 
 
II.  
 
A projekt megvalósítására a BMÖGF/502-3/2017. számú támogatói okirat alapján az 
Önkormányzat rendelkezésére áll 128 110 000 Ft, illetve a Magyarország 2018. évi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben további 369 121  000 Ft került 
meghatározásra, melyre vonatkozó támogatási szerződés aláírására várhatóan 2018 
februárjában kerül sor.  
 
Mivel az építési beruházás tervezett értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, a 
kivitelezésre közbeszerzési eljárást kell kiírni, ezért a 2017. évi összesített közbeszerzési 
tervet módosítani szükséges.  
 
A közbeszerzési eljárásban alkalmazott becsült érték meghatározása céljából a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 28. § (2) bekezdése szerint 
vizsgálatot kell végezni, melynek megengedett módszere a beszerzés tárgyára vonatkozó 
indikatív ajánlatok bekérése. Ezért a közbeszerzési eljárás megindítása előtt indikatív 
árajánlatot kértünk be három cégtől a becsült érték megállapítására. Az ajánlatkéréshez 
mellékelt dokumentáció nem tartalmazta valamennyi építési tevékenységet, a parkoló építés és 
a belső építészet tételeit tervezői, illetve belső építészi költségvetés alapján kell terveznünk. 
 
Tekintettel arra, hogy a belső építészeti költségvetés még nem áll rendelkezésünkre, a 
dokumentáció pótanyagként kerül kiküldésre, a becsült érték is később kerül meghatározásra. 
 
Mellékelem a „Kistarcsai internálótábor - Emlékhely és Könyvtár építése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításához szükséges, Hajdu Ügyvédi Iroda által elkészített 
összefoglaló tájékoztatást (3. számú melléklet). Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció 
szövegének véglegesítése még egyeztetés alatt áll (4. számú melléklet). A felhívás a Kbt. 113. 
§ (1) bekezdése szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítását kezdeményezi.  
 
A Kbt. 113. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az eljárás megindításának napját 
legalább öt munkanappal megelőzően, de legfeljebb tizenkét hónapon belül köteles a 
Közbeszerzési Hatóság által elérhetővé tett elektronikus úton és módon a megindítandó 
eljárásról szóló összefoglaló tájékoztatást küldeni a Közbeszerzési Hatóságnak, amelyet a 
Közbeszerzési Hatóság a megküldést követően egy munkanapon belül a honlapján közzétesz. 
Az ajánlatkérő az összefoglaló tájékoztatással egyidejűleg köteles megküldeni a 
Közbeszerzési Hatóság részére azon, legalább három gazdasági szereplő nevét és címét, 
amelyeknek az eljárást megindító felhívást saját kezdeményezésére meg fogja küldeni. Az 



eljárást megindító felhívást, rajtuk kívül mindazoknak a gazdasági szereplőknek is meg kell 
küldenünk, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelzik majd. 
 
Az Összefoglaló tájékoztatást a Képviselő-testületnek el kell fogadnia és döntenie kell arról, 
hogy mely három gazdasági szereplőnek küldi azt meg közvetlenül.   
 
A hasonló tevékenységi körű cégek között végzett előzetes piacfelmérés alapján az alábbi 
cégeknek javaslom kiküldeni az összefoglaló tájékoztatást és az ajánlattételi felhívást: 
 

1. PLAN-EX 2002 Ipari és Szolgáltató Kft. 
Cím: 2072 Zsámbék, Dózsa György út 101. 
Email: csotai.eva@planex.hu 
Képviselő: Bedő Sándor 
 

2. Gulyás - Ép Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
Cím: 2340 Kiskunlacháza, Kiss Ernő utca 16. 
E-mail: g.attila@upcmail.hu 
Képviselő: Gulyás Attila 

3. VÉPTECH Építőipari és Kereskedelmi Kft. 
Cím: 2220 Vecsés, Aulich Lajos utca 2/A. 
E-mail: vprojektek@gmail.com  
Képviselő: Varga Tamás 

 
 
A felhívásban szereplő fontosabb időpontok, és adatok: 
Összefoglaló tájékoztatás megjelenése: 2018. szeptember 29. 
Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje: 2017. október 8.  
Felhívás megküldésének napja: 2017. október 11. 
Ajánlattételi határid ő: 2017. november 8. 10.00 óra 
Bontás: 2017. november 8. 10.00 óra Hajdu Ügyvédi Iroda 
Eredményhirdetés tervezett időpontja: 2017. november 30. 
Szerződéskötés tervezett időpontja: 2017. december 14. 
Teljesítés határideje: Szerződéskötéstől 11 hónap 
 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teszem: 
 
 

I.  Határozati javaslat  
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistarcsa, Deák Ferenc u. 
3/B, Hrsz 1237/11. alatt Kistarcsai internálótábor - Emlékhely és Könyvtárat kíván 
létrehozni a PE-07/EP/00354-13/2017. számú építési engedély alapján. A beruházást 100 
%-ban állami támogatásból, a 1873/2016 (XII. 28.) számú Korm. határozat alapján, a 
központi költségvetésből biztosított 497,23 millió Ft támogatás felhasználásából 
finanszírozza.  
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 



II.  Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi összesített 
közbeszerzési tervét az alábbi ponttal egészíti ki: 
 

A közbeszerzés tárgya  
Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett eljárási típus 

Időbeli ütemezés   

az eljárás 
megindításának 

tervezett időpontja 

 II. Építési beruházás      

Kistarcsai internálótábor - 
Emlékhely és Könyvtár 

építése 

Uniós értékhatár 
alatti eljárásrend 

Kbt. 113. § (1) 
bekezdése szerinti nyílt, 

tárgyalásos eljárás 
2017. szeptember 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 

III.   Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kistarcsai internálótábor - 
Emlékhely és Könyvtár építése” megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás 
megindításához a mellékelt összefoglaló tájékoztatást és ajánlattételi felhívást elfogadja. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kistarcsai internálótábor - 
Emlékhely és Könyvtár építése” megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás 
megindításához az előterjesztés melléklete szerinti összefoglaló tájékoztatást és 
ajánlattételi felhívást az alábbi cégeknek küldi meg közvetlenül: 

• PLAN-EX 2002 Ipari és Szolgáltató Kft. (cím: 2072 Zsámbék, Dózsa György út 
101., képviseli: Bedő Sándor) 
• Gulyás - Ép Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (cím: 2340 
Kiskunlacháza, Kiss Ernő utca 16., képviseli: Gulyás Attila) 
• VÉPTECH Építőipari és Kereskedelmi Kft. (cím: 2220 Vecsés, Aulich Lajos utca 
2/A., képviseli: Varga Tamás) 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kistarcsai internálótábor - 
Emlékhely és Könyvtár építése” megnevezésű beruházásra legfeljebb nettó 348 078 819  
forintot biztosít, ezen felüli ajánlatok esetében fenntartja magának azt a jogot, hogy 
nevezett eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. 
Határid ő: azonnal, ajánlattételi felhívás megküldése tekintetében az összefoglaló tájékoztatás 
közzétételét követő 5. munkanapot követően azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
A határozatok elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2017. szeptember 15. 
 
 
          Solymosi Sándor 
             polgármester 


