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Tárgy:  A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építésére kötött konzorciumi együttműködési 
megállapodás megszűnésének megállapítása, továbbá közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
elfogadása a „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése” tárgyban  
 
Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület!  
 
I. A Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program „Kisgyermeket nevelő szülők 
munkavállalási aktivitásának növelése” tárgyú, VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00061 azonosító 
számú, Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése címen benyújtott pályázat (a továbbiakban: 
„projekt ”) megvalósítására Kistarcsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 
2017. 08. 15. napján konzorciumi együttműködési megállapodást kötött Pest Megye 
Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.-
vel. A Kft. az előterjesztéshez mellékelt levelében (1. sz. melléklet) jelezte az Önkormányzat 
felé a konzorciumból történő kilépési szándékát. A kilépési szándék indoka, hogy a Kft. a 
konzorciumban vállalt kötelezettségeit rajta kívül álló körülmények miatt nem lesz képes 
teljesíteni 2018-tól.  

A kilépéssel kapcsolatos feltételeket a konzorciumi együttműködési megállapodás 7.1.-7.7. 
pontjaiban foglaltak, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 73.1. 
pontjában foglaltak rögzítik. Megállapítható, hogy ezen feltételek a Kft. kilépése esetén 
teljesülnek, mivel a kilépést követően nem változik a projekt alapvető célja, az Önkormányzat 
egymaga is megfelel a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek, 
benyújthatóak a pályázatban előírt dokumentumok, nem változik a projektjavaslat benyújtásra 
vonatkozó jogosultság, és a Kft. igazolni tudja, hogy a támogatási szerződésben és a 
konzorciumi együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségeit a megállapodások 
aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes teljesíteni. 

A Kft. előzetes egyeztetést folytatott az Irányító Hatósággal, és felhívta a figyelmünket, 
hogy a kilépési szándékot és a konzorciumot érintő módosítást módosítási igényként kell 
rögzítenünk az EPTK elektronikus felületen. Amennyiben az Irányító Hatóság a módosítási 

 

 



igényt jóváhagyja, abban az esetben a konzorciumi együttműködési megállapodás megszűnik 
és módosításra kerül a vonatkozó Támogatási Szerződés (továbbiakban TSZ). A Kft. köteles a 
kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a projekt kapcsán felmerült 
költségekkel hiánytalanul, tételesen, írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett 
tevékenységről és az elvállalt, de a kiválásig el nem végzett tevékenységéről beszámolni, az 
előzetesen felvett 1 155 990 Ft előleget visszafizetni. 

A projekt megvalósítására megkötött konzorciumi együttműködési megállapodás megszűnésére 
tekintettel a Képviselő-testületnek célszerű a polgármestert felhatalmazni, hogy a TSZ 
módosítást követően  gondoskodjon a projektmenedzsmenti feladatok ellátásáról, azzal, hogy 
ezen feladatok ellátása kapcsán  figyelemmel kell lenni arra, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. 
rendelet 5. számú mellékletének 3.8.2.1. pontja értelmében a feladatvégzés díja csak abban az 
esetben számolható el, ha a feladatok elvégzésére állami, vagy önkormányzati költségvetési 
szerv, vagy olyan gazdálkodó szervezet kap megbízást, amelyben az állam, vagy önkormányzat 
– együttesen vagy külön, közvetve, vagy közvetlenül – 100%-os tulajdonnal rendelkezik. 

II. Az Önkormányzat 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1/A szám, 3144/28 hrsz alatti ingatlanon a 
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építésére támogatással rendelkezik az alábbiak szerint: 
 
A pályázat azonosítója: VEKOP-6.1.1-15-PT1 – Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási 
aktivitásának növelése – Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése 
A támogatás összege: 400 000 000 Ft 
A pályázatban tervezett beszerzések nettó összege: 
Építés 279 231 968 Ft 
Beépített eszközök: 12 534 440 Ft 
Kötelező egyéb eszközök: 11 608 285 Ft 
A beruházás megvalósításának tervezett időpontja: 2018. év 
 
A tervezett beruházás vonatkozásában az Önkormányzat jogerős építési engedéllyel, valamint 
kiviteli tervdokumentációval rendelkezik. A beruházás a 2017. évi költségvetésben tervezésre 
került.  
 
A beruházás keretében megépülő két egységből álló épület alacsony energia igényű, 
akadálymentesített, összes hasznos alapterülete 944 m2. Két gondozási egységből, 
főzőkonyhából, kiszolgáló helyiségekből áll, 48 bölcsődei férőhelyet biztosít. A beruházás 
keretében 3004 m2 udvarfejlesztés valósul meg, mely játszóterek és parkolók építését 
jelenti. 
 
A 2017. augusztus 17. napján aláírásra került TSZ alapján, 2017. 09. 13-án 397 688 020 Ft 
előleg az Önkormányzat számlájára átutalásra került. 
 
Mivel a beruházás pályázatban tervezett becsült értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, 
a kivitelezésre közbeszerzési eljárást kell kiírni.  
 
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 alkalmazott közbeszerzési gyakorlat szerint, az indikatív ajánlatok közül a legmagasabb 
vállalkozási díjat határoztuk meg becsült értékként, mely 299 999 000 Ft.  
 
A beruházás a 2017. évi összesített közbeszerzési tervben nem szerepel, ezért azt módosítani 
szükséges. A tervben a becsült érték alapján a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás 
megindítását kezdeményezzük. 
 
Mellékelem a „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításához szükséges, Hajdu Ügyvédi Iroda által elkészített ajánlattételi felhívást és 
dokumentációt (2. számú melléklet).  
 
A hasonló tevékenységi körű cégek között végzett előzetes piacfelmérés alapján az alábbi 
cégeknek javaslom kiküldeni 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. Boros Építőipari és Szolgáltató Kft. 
Cím: 2300 Ráckeve, Becsei u. 5. 
E-mail: boros65laci@gmail.com 
Képviselő: ifj. Boros László 
 
4.  2-G BUILDER Kft.   
Cím: 7629 Pécs, Madas József utca 7. 
E-mail: info@ddeco.hu 
Képviselő: Gaál Gergely 
 
5.  DUNAGÉP Szolgáltató Zrt. 
Cím: 2316 Tököl, Csépi út 221. 
E-mail: dunageprt@dunageprt.hu 
Képviselő: Benkovics Antal 
 
A felhívásban szereplő fontosabb időpontok, és adatok: 
 
Megküldés napja: 2017. szeptember 28. 
Ajánlattételi határid ő: 2017. október 16. 10.00 óra 
Bontás: 2017. október 16. 10.00 óra Hajdu Ügyvédi Iroda 
Eredményhirdetés tervezett időpontja: 2017. október 26. 
Szerződéskötés tervezett időpontja: 2017. november 2. 
Teljesítés határideje: 2018. szeptember 17.  
 

 



Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teszem: 
 
 

I.  Határozati javaslat 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Pest Megyei 
Területfejlesztési és Nonprofit Kft.-nek (1052 Budapest, Városház u. 7.) a VEKOP-6.1.1-
15-PT1-2016-00061 azonosító számú, Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése című projekt 
kapcsán létrejött konzorciumi együttműködési megállapodásból történő kilépési 
szándékát, és megállapítja, hogy a kilépésre vonatkozó módosítási igény Irányító Hatóság 
általi jóváhagyását követően a konzorciumi együttműködési megállapodás megszűnik a 
megállapodás 8.2. pontja értelmében.   
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kilépéshez szükséges 
jognyilatkozatokat, valamint a vonatkozó módosítási igény Irányító Hatóság általi 
jóváhagyását követően a támogatási szerződés módosítást aláírja.   
A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy legfeljebb bruttó 2.311.980,- Ft 
ellenérték ellenében – a jogszabályi előírásoknak megfelelő szervezet megbízása útján – 
gondoskodjon a fent megjelölt projekt projektmenedzsmenti feladatainak ellátásáról.  
 
Határid ő: azonnal, projektmenedzsment feladatok ellátásának beszerzése tekintetében a 
módosított támogatási szerződés aláírását követően  
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 Tipegő Bölcsőde 
építése 

Uniós értékhatár 
alatti eljárásrend 

Kbt. 115. § (1) 
bekezdése szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás 

2017. szeptember 

 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 
 
 
 



III.  Határozati javaslat 
 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 
építése” megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás megindításához a mellékelt 
ajánlattételi felhívást elfogadja. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 
építése” megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás megindításához elfogadott 
ajánlattételi felhívást az alábbi cégeknek küldi meg: 

• 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) 
• Boros Építőipari és Szolgáltató Kft. (cím: 2300 Ráckeve, Becsei u. 5., képviseli: 
ifj. Boros László) 
• 2-G BUILDER Kft. (cím: 7629 Pécs, Madas József utca 7., képviseli: Gaál Gergely) 
• DUNAGÉP Szolgáltató Zrt. (cím: 2316 Tököl, Csépi út 221., képviseli: Benkovics 
Antal) 

 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 
építése” megnevezésű beruházásra legfeljebb 279 231 968 Ft + Áfa fedezetet biztosít, 
ezen felüli ajánlatok esetében fenntartja magának azt a jogot, hogy nevezett eljárást 
eredménytelennek nyilváníthatja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 
„A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 
 
 
Kistarcsa, 2017. szeptember 13. 
 
 
 
 
 
  Solymosi Sándor  
  polgármester 
 


