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Kossuth tér 1. 

 
Az előterjesztés készítésében közreműködött: 

        Településfejlesztési osztály   

        Az előterjesztést véleményezi: 
        Valamennyi Bizottság 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére 

 

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt keretén belül az „Abony Város 

szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című pályázat megvalósításával kapcsolatos 

„Projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásra, „FIDIC 

mérnöki feladatok teljes körű ellátása”, FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak 

megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljárásra, „1db új kétkaros konténerszállító gépjármű és 1 

db 5 m3-e s nyitott konténer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásra cég megbízása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2013. április 22.-én postai úton értesítésre került Abony Város Önkormányzata, hogy az „Abony 

város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése”, című, KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 jelű 

pályázatot a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóságának vezetője 326.675.241,-

Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. Az elfogadott elszámolható összköltség: 351.350.000,-Ft 

Az elfogadott támogatási intenzitás: 92,977157%  

 

Támogatást a legalább nettó 250.000.000 Ft tervezett teljes elszámolható összköltségű projektek 

kaphatnak. 

 

 Összeg (Ft) 

Elszámolható beruházási költség (nettó) 351.350.000.-Ft 

Ebből: támogatás 326.675.241.-Ft 

Ebből önerő 24.674.759.- FT (kapcsolódó EU 

önerő alap pályázat nyertességétől 

függően a szükséges önkormányzati 

hozzájárulás még csökkenhet) 

ÁFA 94.864.500.-Ft 

Összes beruházási költség (bruttó): 446.214.500.-Ft 

 

A fenti költségek eloszlása a következő: 

 
Beruházási költségek 

(Ft-ban) 

Összesen 2013 2014 

Elszámolható költségek 

a projekt megvalósítása 

során 

351.350.000 209.750.000 141.600.000 

Beruházási költségek 324.850.000 189.750.000 135.100.000 

Terület-előkészítés, 

területrendezés 

2.250.000 2.250.000  



Építési munkák 293.100.000 187.500.000 105.600.000 

Eszközbeszerzés 29.500.000  29.500.000 

Járulékos költségek 26.500.000 20.000.000 6.500.000 

projektmenedzsment 10.000.000 7.000.000 3.000.000 

közbeszerzés 4.500.000 4.500.000  

mérnöki feladatok 10.000.000 7.000.000 3.000.000 

tájékoztatás, 

nyilvánosság 

2.000.000 1.500.000 500.000 

Összes elszámolható 

költség 

351.350.000 209.750.000 141.600.000 

Beruházás összköltsége 351.350.000 209.750.000 141.600.000 

 

A támogatás folyósításának előfeltétele Abony Város Önkormányzata és a Környezet és Energia 

Operatív Program Irányító Hatósága képviseletében eljáró NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és 

Energia Központ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet közötti támogatási szerződés 

megkötése. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van. 

 

Abony Város Önkormányzat 2013 évi közbeszerzési tervében az év II. negyedévében 

lebonyolítandó közbeszerzések között szereplő 

 

1 db új kétkaros konténerszállító gépjármű 

és 

 1 db 5 m
3
-es nyitott konténer beszerzése 

nemzeti nyílt 

2013. II. 

negyedév 

 

nem 

 

„Abony Város szennyvíztisztító telepének 

korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC 

Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatai 

 

 

nemzeti nyílt 
2013. II. 

negyedév 
nem 

„Abony Város szennyvíztisztító 

telepének korszerűsítése” című pályázat 

megvalósításával kapcsolatos „FIDIC 

mérnöki feladatok teljes körű ellátása” 

nemzeti 

Kbt. 122. § (7) 

bekezdés szerinti 

hirdetmény 

közzététele 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 

2013. II. 

negyedév 

 

nem 

Abony Város szennyvíztisztító 

telepének korszerűsítése” című pályázat 

megvalósításával kapcsolatos 

„Projektmenedzseri feladatok teljes 

körű ellátása” 

nemzeti 

Kbt. 122. § (7) 

bekezdés szerinti 

hirdetmény 

közzététele 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 

2013. II. 

negyedév 

 

nem 

 

vonatkozásában a fedezet várhatóan rendelkezésre áll, így az eljárások előkészítése megkezdhető. 

 

Ezen közbeszerzési eljárások lebonyolítására -is- a folyamatot lebonyolító közbeszerzési céget kell 

megbízni, továbbá intézkedni szükséges a bírálóbizottsági feladatokat ellátó Ad-hoc Bizottság 

felállításáról. 

 

A Képviselőtestület 216/2012. (VI.28.) sz. határozatával jóváhagyott Abony Város Önkormányzat 

Közbeszerzési Szabályzatának értelmében a Képviselő-testület a közbeszerzési eljárások 
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előkészítésére, lefolytatására, eredményének megállapítására vonatkozó javaslattételre 

Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottságokat hoz létre.  

A bizottság tagjait és az elnökét a Képviselő-testület választja. A bizottság munkáját az elnök 

irányítja. A bizottságot az elnök hívja össze. A bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek – ez alól 

kivételt képez a megbízott önkormányzaton kívüli szakértő, akinek díjazását az elvégzendő feladat 

alapján a Képviselő-testület 50.000,- Ft-ban állapítja meg. A projekt előkészítését a Kristály Kft. 

végezte el, mely cég a projekt teljeskörű tervezési munkáit látta el. (részletes megvalósíthatósági 

tanulmány, környezetvédelmi hatástanulmány, vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentáció, 

kiviteli tervdokumentáció, árazott tételes költségvetés és árazatlan tételes költségvetés, jogerős 

vízjogi létesítési engedély). A fentiek figyelembevételével indokolt a közbeszerzési ad-hoc 

bizottság tagjai közé választani Sulyok Istvánt, aki a Kristály Kft. nevében járna el. Ő regisztrált a 

Magyar Mérnöki Kamaránál, vízmérnöki szakértő és vízmérnöki tervező. A kiemelt szakterülete 

korszerű helyi szennyvízelhelyezés létesítményei, szennyvíztisztító telepek, vízgazdálkodási 

környezet-és vízminőségvédelmi létesítmények, víziközművek közüzemi hálózatai,vízkezelő 

létesítmények, víztározók, víztermelő telepek. 

 

I. 

 

Az 1 db új kétkaros konténerszállító gépjármű és 1 db 5 m
3
-es nyitott konténer beszerzésével 

kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolítására az alábbi ajánlatok érkeztek és az Ad-Hoc 

Bizottsági tagoknak a következő szakembereket javaslom: 

 

Árajánlatadó neve Címe 

A közbeszerzési 

eljárás teljes körű 

lebonyolításának díja 

Előterjesztés 

mellékletének 

száma 

1. Home Projekt Bt 5000 Szolnok, Kedves sor 

25 
 

Előterjesztés 1. sz. 

melléklete 

2. BEFETA 2008 

Kft 

5000 Szolnok, Balassa B. u. 

5/B 
 

Előterjesztés 2. sz. 

melléklete 

3. KÁR-MENTOR 

Bt 
5000 Szolnok, Füst Milán u. 

3. 
 

Előterjesztés 3. sz. 

melléklete 

 

……………… közbeszerzési szakértő 

..................„projektmenedzser felelős képviselője”,  
…………………………… „mérnökszervezet felelős képviselője” 

Sulyok István Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tervező 

dr . Balogh Pál jegyző 

……………….elnök 

II. 

 

Az Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv 

szerinti kivitelezési feladataival kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolítására az alábbi 

ajánlatok érkeztek Ad-Hoc Bizottsági tagoknak a következő szakembereket javaslom: 

 

Árajánlatadó neve Címe 

A közbeszerzési 

eljárás teljes körű 

lebonyolításának díja 

Előterjesztés 

mellékletének 

száma 

4. Home Projekt Bt 5000 Szolnok, Kedves sor 

25 
 

Előterjesztés 4. sz. 

melléklete 



5. BEFETA 2008 Kft 
5000 Szolnok, Balassa B. 

u. 5/B 
 

Előterjesztés 5. sz. 

melléklete 

6. KÁR-MENTOR 

Bt 
5000 Szolnok, Füst Milán 

u. 3. 
 

Előterjesztés 6. sz. 

melléklete 

 

……………………… közbeszerzési szakértő 
……………………...„projektmenedzser felelős képviselője”,  

……………………………..„mérnökszervezet felelős képviselője” 

Sulyok István Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tervező 

dr . Balogh Pál jegyző 

…………… elnök 

 

III. 

Az „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című pályázat megvalósításával 

kapcsolatos „FIDIC mérnöki feladatok teljes körű ellátása kapcsolatos közbeszerzési eljárás 

lebonyolítására az alábbi ajánlatok érkeztek Ad-Hoc Bizottsági tagoknak a következő szakembereket 

javaslom: 

 

Árajánlatadó neve Címe 

A közbeszerzési 

eljárás teljes körű 

lebonyolításának díja 

Előterjesztés 

mellékletének száma 

7. Home Projekt Bt 5000 Szolnok, Kedves sor 

25 
 

Előterjesztés 4. sz. 

melléklete 

8. BEFETA 2008 Kft 
5000 Szolnok, Balassa B. u. 

5/B 
 

Előterjesztés 5. sz. 

melléklete 

9. KÁR-MENTOR Bt 5000 Szolnok, Füst Milán 

u. 3. 
 

Előterjesztés 6. sz. 

melléklete 

 

……………………… közbeszerzési szakértő 
……………………………..„projektmenedzser felelős képviselője”,  

dr . Balogh Pál jegyző 

…………… elnök 

 

IV. 

Az „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című pályázat megvalósításával 

kapcsolatos „Projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátása”kapcsolatos közbeszerzési eljárás 

lebonyolítására az alábbi ajánlatok érkeztek Ad-Hoc Bizottsági tagoknak a következő 

szakembereket javaslom: 

 

Árajánlatadó neve Címe 

A közbeszerzési 

eljárás teljes körű 

lebonyolításának díja 

Előterjesztés 

mellékletének száma 

10. Home Projekt 

Bt 
5000 Szolnok, Kedves sor 

25 
 

Előterjesztés 4. sz. 

melléklete 

11. BEFETA 2008 

Kft 

5000 Szolnok, Balassa B. u. 

5/B 
 

Előterjesztés 5. sz. 

melléklete 
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12. KÁR-

MENTOR Bt 
5000 Szolnok, Füst Milán 

u. 3. 
 

Előterjesztés 6. sz. 

melléklete 

 

……………………… közbeszerzési szakértő 
  

dr . Balogh Pál jegyző 

…………… elnök 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslatok elfogadását. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

…/2013. (VI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat 

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt keretén belül az „Abony Város 

szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című pályázat megvalósításával kapcsolatos 

„Projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásra, „FIDIC 

mérnöki feladatok teljes körű ellátása”, FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak 

megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljárásra, „1db új kétkaros konténerszállító gépjármű és 1 

db 5 m3-e s nyitott konténer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásra cég megbízása 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, a közbeszerzésekről szóló 

2011. évi CVIII. törvény 22. § (3-4.) bekezdéseire is figyelemmel az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1 db új kétkaros konténerszállító 

gépjármű és 1 db 5 m
3
-es nyitott konténer beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési 

feladatok teljes körű lefolytatásával a …………………….. bízza meg. A megbízási 

díja…………………. Áfa, azaz……………………… Ft, melynek fedezete az Abony 

Város Önkormányzat Két Torony kötvény terhére biztosítja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1 db új kétkaros konténerszállító 

gépjármű és 1 db 5 m
3
-es nyitott konténer beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési 

eljáráshoz kapcsolódó – bíráló bizottsági - feladatok ellátásával  

m e g b í z z a 

……………………….. 

…………..közbeszerzési tanácsadó 

……………………………..„projektmenedzser felelős képviselője”,  

………………………..„mérnökszervezet felelős képviselője” 

Sulyok István Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tervező 

dr . Balogh Pál jegyző 

 

A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság elnökének  ………………. -t választja meg. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1 db új kétkaros konténerszállító 

gépjármű és 1 db 5 m
3
-es nyitott konténer beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési 

eljáráshoz kapcsolódó – bíráló bizottsági - feladatok ellátására megbízott külsős szakember, 



Sulyok István tervező részére a Képviselő-testület 50.000,- Ft megbízási díjat állapít meg. 

A megbízási díj fedezete az Abony Város Önkormányzat Két Torony kötvény terhére. 

biztosítja. 

 

4. Az „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros 

Könyv szerinti kivitelezési feladataival kapcsolatos közbeszerzési feladatok teljes körű 

lefolytatásával a …………………….. bízza meg. A megbízási díja…………………. + 

Áfa, azaz……………………… Ft, melynek fedezete Abony Város Önkormányzat Két 

Torony kötvény terhére. biztosítja. 

5. Az „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros 

Könyv szerinti kivitelezési feladataival kapcsolatos közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó – 

bíráló bizottsági - feladatok ellátásával  

m e g b í z z a 

……………………….. közbeszerzési szakértő 

……………………………..„projektmenedzser felelős képviselője”,  

………………………..„mérnökszervezet felelős képviselője” 

Sulyok István Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tervező 

dr . Balogh Pál jegyző 

A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság elnökének  ………………. -t választja meg. 

 

6. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város szennyvíztisztító 

telepének korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési 

feladataival kapcsolatos közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó – bíráló bizottsági - feladatok 

ellátására megbízott külsős szakember, Sulyok István tervező részére a Képviselő-testület 

50.000,- Ft megbízási díjat állapít meg. A megbízási díj fedezete az Abony Város 

Önkormányzat Két Torony kötvény terhére. biztosítja. 

 

7. Az „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című pályázat megvalósításával 

kapcsolatos „FIDIC mérnöki feladatok teljes körű ellátása kapcsolatos közbeszerzési 

feladatok teljes körű lefolytatásával a …………………….. bízza meg. A megbízási 

díja…………………. + Áfa, azaz……………………… Ft, melynek fedezete Abony Város 

Önkormányzat Két Torony kötvény terhére. biztosítja. 

8. Az „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című pályázat megvalósításával 

kapcsolatos „FIDIC mérnöki feladatok teljes körű ellátása kapcsolatos közbeszerzési 

eljáráshoz kapcsolódó – bíráló bizottsági - feladatok ellátásával  

m e g b í z z a 

……………………….. közbeszerzési szakértő 

……………………………..„projektmenedzser felelős képviselője”,  

dr . Balogh Pál jegyző 

A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság elnökének  ………………. -t választja meg. 

 

9. Az Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című pályázat 

megvalósításával kapcsolatos „Projektmenedzseri feladatok teljes körű 

ellátásával”kapcsolatos közbeszerzési feladatok teljes körű lefolytatásával a 
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…………………….. bízza meg. A megbízási díja…………………. + Áfa, 

azaz……………………… Ft, melynek fedezete Abony Város Önkormányzat Két Torony 

kötvény terhére. biztosítja. 

10. Az Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című pályázat 

megvalósításával kapcsolatos „Projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátásával” 

kapcsolatos közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó – bíráló bizottsági - feladatok ellátásával  

m e g b í z z a 

……………………….. közbeszerzési szakértő 

dr . Balogh Pál jegyző 

A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság elnökének  ………………. -t választja meg. 

 

11. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh 

Edit polgármestert a határozatnak megfelelő szerződések aláírására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Abonyi Városfejlesztő Kft. 

 Ajánlattevők 

 

Abony, 2013. június 13. 

 

        Romhányiné dr. Balogh Edit sk. 

            polgármester 


