
 

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 POLGÁRMESTERE 

 
 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

Telefon: (28)- 507-132 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
ELŐTERJESZTÉS 

 
A Képviselő-testület 2019. november 27-i ülésére 

 
Tárgy: Közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása a „Kistarcsa, Deák Ferenc utca 
Hunyadi utca és a Toldi Miklós utca közötti szakaszának és az Árpád utca teljes hosszának 
felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárással összefüggésben 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület!  
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 124/2019. (V. 29.) számú 
határozatával úgy döntött, hogy a Belügyminisztérium által meghirdetett, az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázati kiírásra pályázatot nyújt 
be a Deák Ferenc utca Hunyadi utca és a Toldi Miklós utca közötti szakaszának és az Árpád 
utca teljes hosszának felújítására, 30 000 000 Ft támogatási összegre. Kistarcsa Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalta, hogy a 10 000 000 Ft önrész összegét a 2019. 
évi költségvetésében biztosítja. 
A polgármester a Képviselő-testület felhatalmazása alapján az alábbi tartalmú támogatási 
kérelmet nyújtotta be.  

- A projekt címe: Kistarcsa, Deák Ferenc utca Hunyadi utca és a Toldi Miklós utca közötti 
szakaszának és az Árpád utca teljes hosszának felújítása. 
- A beruházással érintett ingatlanok címe: 2143 Kistarcsa, Deák Ferenc utca, 2143 
Kistarcsa, Árpád utca.  
- A beruházással érintett ingatlanok helyrajzi száma: 1293 hrsz, 2100 hrsz. 
- A pályázati konstrukció száma: BMÖFT/5/2019. 
- A projekt összes költsége: bruttó 40 000 000 Ft 
- A projekt támogatás terhére elszámolható költsége: bruttó 30 000 000 Ft 
- A biztosítandó saját forrás összege: bruttó 10 000 000 Ft 

 
A Belügyminisztérium 2019. október 4-én kelt BMÖF/5-20/2019. számú Támogatói okirata 
alapján az Önkormányzat részére a fedezet rendelkezésre áll, annak költségvetésben történő 
rögzítéséről a Képviselő-testület 2019. novemberi ülésén dönt. 
 
A beruházás keretében a Deák Ferenc utca útburkolatának felújítására kerül sor a Hunyadi utca 
és Toldi Miklós utca közötti szakaszon. 360 m hosszan 5 cm rétegben új aszfaltszőnyeg, szegély, 
valamint a forgalomlassítás érdekében 1 db fekvőrendőr kerül kiépítésre. Az Árpád utca 
útburkolata teljes hosszában, 334 m hosszan és 4 m szélességben felújításra kerül, melynek 
keretében 5 cm vastagságú új aszfalt kopóréteg, egy oldali „K” szegély és 1 db fekvőrendőr kerül 
megépítésre, valamint az árok profilozása is megvalósul. Mindkét utca tekintetében, az 
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útburkolaton összegyűlt csapadékvíz a szegély megszakításával, surrantó segítségével kerül 
elvezetésre. A beruházás hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem tartalmaz. 
 
A beruházás a 2019. évi összesített közbeszerzési tervben nem szerepel, így azt módosítani 
szükséges. 
 
Mivel a beruházás pályázatban tervezett költsége meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, a 
kivitelezésre közbeszerzési eljárást kell kiírni. Mellékelem a „Kistarcsa, Deák Ferenc utca 
Hunyadi utca és a Toldi Miklós utca közötti szakaszának és az Árpád utca teljes hosszának 
felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításához szükséges, a Kbt. 115. § (1) bekezdése 
szerinti nyílt eljárás megindítására vonatkozó Hajdu Ügyvédi Iroda által elkészített ajánlattételi 
felhívást és dokumentációt (1. számú melléklet).  
 
A hasonló tevékenységi körű cégek között végzett előzetes piacfelmérés alapján az alábbi 
cégeknek javaslom kiküldeni az ajánlattételi felhívást: 
 
1. KÖZ-MŰ-ÚT Kft. 
Cím: 1172 Budapest, Három dobos utca 42. 
E-mail: kozmuut.kft@gmail.com 
Képviseli: Mátrai József  
 
2. MiraBer Bt. 
Cím: 2143 Kistarcsa, Déryné utca 34. 
E-mail: miraber@upcmail.hu 
Képviselő: Mira-Berczeli Krisztina 
 
3. Váci Útépítő Kft. 
Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 20. 
Email: vaciutepito@gmail.com 
Képviselő: Szászné Pintér Erika Éva 
 
4.  ÚT-FINIS Kft. 
Cím: 2626 Nagymaros, Csokonai Vitéz Mihály utca 5. 
E-mail: utfiniskft@yahoo.com 
Képviselő: Gyimesi Levente 
 
5.  NÉ & PA Kft. 
Cím: 2635 Vámosmikola, Alkotmány utca 20. 
E-mail: nepa2635@enternet.hu 
Képviselő: Papi Zoltán 
 
A felhívásban szereplő fontosabb időpontok, és adatok: 
 
Megküldés napja: 2019. november 28. 
Ajánlattételi határidő: 2020. január 13. 10.00 óra 
Eredményhirdetés tervezett időpontja: 2020. január 29. 
Szerződéskötés tervezett időpontja: 2019. február 6. 
Hatálybalépés napja: szerződés aláírásának napja. 
Teljesítés határideje: a szerződés hatályba lépését követő 9 hónap.  
 

mailto:kozmuut.kft@gmail.com
mailto:vaciutepito@gmail.com
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Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teszem. 
 

I. Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi összesített 
közbeszerzési tervét az alábbi ponttal egészíti ki: 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
 

II. Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kistarcsa, Deák Ferenc utca 
Hunyadi utca és a Toldi Miklós utca közötti szakaszának és az Árpád utca teljes 
hosszának felújítása” tárgyban kiírandó közbeszerzési eljárás megindításához az 
előterjesztéshez mellékelt ajánlattételi felhívást elfogadja. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kistarcsa, Deák Ferenc utca 
Hunyadi utca és a Toldi Miklós utca közötti szakaszának és az Árpád utca teljes 
hosszának felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításához elfogadott ajánlattételi 
felhívást az alábbi cégeknek küldi meg: 

• KÖZ-MŰ-ÚT Kft. (székhely: 1172 Budapest, Három dobos utca 42., képviseli: 
Mátrai József) 

A közbeszerzés 
tárgya 

A közbeszerzés 
mennyisége 

Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett eljárási 
típus 

Az eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

A szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 

II. Építési 
beruházás      
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Árpád utca teljes 

hosszának 
felújítása 
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szakaszán 
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elvezetését szolgáló 
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felújítása és út 
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felújítása 

Nemzeti 
értékhatárt 

elérő 
eljárásrend 

Kbt. 115. § (1) 
bekezdése szerinti 

közbeszerzési 
eljárás  

2019. november 2020. október 
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• MiraBer Bt. (székhely: 2143 Kistarcsa, Déryné utca 34., képviselő: Mira-Berczeli 
Krisztina)  

• Váci Útépítő Kft. (székhely: 2600 Vác, Rákóczi út 20., képviselő: Szászné Pintér 
Erika Éva) 

• ÚT-FINIS Kft. (székhely: 2626 Nagymaros, Csokonai Vitéz Mihály utca 5., 
képviseli: Gyimesi Levente) 

• NÉ & PA Kft. (székhely: 2635 Vámosmikola, Alkotmány utca 20., képviseli: Papi 
Zoltán) 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kistarcsa, Deák Ferenc utca 
Hunyadi utca és a Toldi Miklós utca közötti szakaszának és az Árpád utca teljes 
hosszának felújítása” tárgyú beruházásra legfeljebb nettó 30 245 512 Ft + áfa, azaz bruttó 
38 411 800 Ft fedezetet biztosít, ezen felüli ajánlatok esetében fenntartja magának azt a 
jogot, hogy nevezett eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
„A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 
 
Kistarcsa, 2019. november 15. 
 
 

  Juhász István 
  polgármester 


