
  Abony Városi Önkormányzat                                                          

Polgármesterétől 

H-2740 Abony                                                                                                   Tel.,fax: (53) 360-010 

Kossuth tér 1. 

 
Az előterjesztés készítésében közreműködött: 

        Településfejlesztési osztály   

        Az előterjesztést véleményezi: 
        Valamennyi Bizottság 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2013. május 30-i ülésére 

KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú „Lehetőségeink Fő tere - Abony Város 

integrált településközpont fejlesztése” című pályázat pénzmaradványának terhére az 

Akcióterületi Terven belüli belterületi utak felújítására  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 97/2013. (IV.25.) sz. határozatával 

kezdeményezte a Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit 

Közhasznú Kft.-nél a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú „Lehetőségeink Fő tere - 

Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című pályázat bruttó 116.934.002,402,- Ft 

pénzmaradvány összegének felhasználását a határozat mellékletében meghatározott akcióterületi 

utak útfelújítási munkálatainak elvégzésére. 

Az Irányító Hatóság 2013. május 23.-án megadta előzetes engedélyét a projekt tartalombővítésére 

vonatkozólag, valamint a határidő módosítására 2013. október 30.-ig. 

A fentiek figyelembe vételével elkezdődött a támogatási szerződés módosításának előkészítése az 

Abonyi Városfejlesztő Kft. részéről. Sikeres közbeszerzési eljárást követően a kivitelezési 

munkálatok - optimális esetben - ez év augusztusában kezdődhetnek meg.  

 

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

lebonyolítandó közbeszerzések között szereplő 
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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 

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. 

 

I. 

 

A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú „Lehetőségeink Fő tere - Abony Város 

integrált településközpont fejlesztése” című pályázat pénzmaradványának terhére az 

Akcióterületi Terven belüli belterületi utak felújításával 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 
2.350.000,-Ft +ÁFA 

Előterjesztés 1. sz. 

melléklete 

2. BEFETA 2008 

Kft 

5000 Szolnok, Balassa B. u. 

5/B 
2.800.000,-Ft + ÁFA 

Előterjesztés 2. sz. 

melléklete 

3. KÁR-MENTOR 

Bt 
5000 Szolnok, Füst Milán u. 

3. 
1.800.000,-Ft + ÁFA 

Előterjesztés 3. sz. 

melléklete 

 

……………… közbeszerzési szakértő 

Jánosi László Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjét 

Hégeyné Képes Katalin Abonyi Városfejlesztő Kft. pénzügyi szakértője 

Szathmáry Ferenc műszaki szakember 

Fiala Károly Abonyi Polgármesteri Hivatal képviseletében 

dr . Balogh Pál jegyző 

……………….elnök 

II. 

 

A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált 

településközpont fejlesztése” című pályázat pénzmaradvány felhasználásából Akcióterületi Terven 

belüli belterületi utak felújítására műszaki ellenőr megbízásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás 

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

szakembereket javaslom: 



 

3 

 

Árajánlatadó neve Címe 

A közbeszerzési 

eljárás teljes körű 

lebonyolításának díja 

Előterjesztés 

mellékletének 

száma 

4. Home Projekt Bt 5000 Szolnok, Kedves sor 

25 
700.000,-Ft +ÁFA 

Előterjesztés 4. sz. 

melléklete 

5. BEFETA 2008 Kft 
5000 Szolnok, Balassa B. 

u. 5/B 
450.000,-Ft + ÁFA 

Előterjesztés 5. sz. 

melléklete 

6. KÁR-MENTOR 

Bt 
5000 Szolnok, Füst Milán 

u. 3. 
350.000,-Ft + ÁFA 

Előterjesztés 6. sz. 

melléklete 

 

……………………… közbeszerzési szakértő 

Jánosi László Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjét 

Hégeyné Képes Katalin Abonyi Városfejlesztő Kft. pénzügyi szakértője 

Fiala Károly Abonyi Polgármesteri Hivatal képviseletében 

dr . Balogh Pál jegyző 

…………… elnök 

 

 

III. 

A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált 

településközpont fejlesztése” című pályázat pénzmaradvány felhasználásából Akcióterületi Terven 

belüli belterületi utak felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljáráshoz és a kivitelezéshez szükséges 

tervek (hossz- és keresztszelvény, műszaki leírás, árazatlan költségvetés stb. ) elkésztésével a megkért 

árajánlatok alapján az alábbi szakembereket javaslom: 

 

Árajánlatadó neve Címe 

A közbeszerzési 

eljárás teljes körű 

lebonyolításának díja 

7. Fervia Kft 

Szathmáry Ferenc 
2700 Cegléd, Pesti út 11 886 000,-Ft +ÁFA 

8. Design Bt 
2700 Cegléd, Kossuth F. 

utca 56. 
2 107 000,-Ft + ÁFA 

9. Nyíri Mihály 2740 Abony, Malom utca 

40. 
2.216.000,-Ft + ÁFA 

 Hivatalos árajánlatok postán kerültek feladásra, melyek az előterjesztés elkészültének időpontjáig nem 

érkeztek meg. 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslatok elfogadását. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

…/2013. (IV. 25.) számú Képviselő-testületi határozat 

KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú „Lehetőségeink Fő tere - Abony Város 

integrált településközpont fejlesztése” című pályázat pénzmaradványának terhére az Akció 

Területi Terven belüli belterületi utak felújításáról  



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 KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 

azonosító számú „Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont 

fejlesztése” című pályázat pénzmaradványának terhére az Akcióterületi Terven belüli 

belterületi utak felújításával kapcsolatos közbeszerzési feladatok teljes körű 

lefolytatásával a …………………….. bízza meg. A megbízási díja…………………. Áfa, 

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

kötvény terhére biztosítja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 

azonosító számú „Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont 

fejlesztése” című pályázat pénzmaradványának terhére az Akcióterületi Terven belüli 

belterületi utak felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó – bíráló 

bizottsági - feladatok ellátásával  

m e g b í z z a 

……………………….. 

…………..közbeszerzési tanácsadó 

Jánosi László Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjét 

Hégeyné Képes Katalin Abonyi Városfejlesztő Kft. pénzügyi szakértője 

Szathmáry Ferenc műszaki szakember 

Fiala Károly Abonyi Polgármesteri Hivatal képviseletében 

dr . Balogh Pál jegyző 

 

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

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 

azonosító számú „Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont 

fejlesztése” című pályázat pénzmaradványának terhére az Akcióterületi Terven belüli 

belterületi utak felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó – bíráló 

bizottsági - feladatok ellátására megbízott külsős szakember, Szathmáry Ferenc 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. A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város 

integrált településközpont fejlesztése” című pályázat pénzmaradvány felhasználásából 

Akcióterületi Terven belüli belterületi utak felújítására műszaki ellenőr megbízásával 

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. A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város 

integrált településközpont fejlesztése” című pályázat pénzmaradvány felhasználásából 

Akcióterületi Terven belüli belterületi utak felújítására műszaki ellenőr megbízásával 

kapcsolatos közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó – bíráló bizottsági - feladatok ellátásával  
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m e g b í z z a 

……………………….. közbeszerzési szakértő 

Jánosi László Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjét 

Hégeyné Képes Katalin Abonyi Városfejlesztő Kft. pénzügyi szakértője 

Fiala Károly Abonyi Polgármesteri Hivatal képviseletében 

dr . Balogh Pál jegyző 

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

 

6. A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város 

integrált településközpont fejlesztése” című pályázat pénzmaradvány felhasználásából 

Akcióterületi Terven belüli belterületi utak felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljáráshoz 

és a kivitelezéshez szükséges tervek (hossz- és keresztszelvény, műszaki leírás, árazatlan 

költségvetés stb. ) elkésztésével a …………………….. bízza meg. A megbízási 

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

Önkormányzat Két Torony kötvény terhére. biztosítja. 

 

7. 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. május 24. 

 

        Romhányiné dr. Balogh Edit sk. 

            polgármester 


