
 
 
 
Szám: 12067/2017. 

 
M E G H Í V Ó 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

2017. július 18-án (kedd) 15.00 órakor 
 
rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tanácsterem fsz. 4. 
 
Napirend: 
 
Nyílt ülés: 
 

1. Javaslat az FCC Magyarország Kft. által 100%-os tulajdonrésszel létrehozni kívánt két non-profit cég 
székhelyének és telephelyének a 2360 Gyál, Körősi út 53. sz. alatti bejegyzéséhez történő 
hozzájárulásra 

 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

2. Javaslat az Erste Bank Hungary Zrt által adott közérdekű kötelezettségvállalás elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

3. Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde magasabb vezetői állásának betöltésére vonatkozó pályázat ismételt 
kiírására 

 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

4. Javaslat a „Gyáli Tátika Óvoda rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

5. Javaslat a 2017. évi közbeszerzési terv 3. módosítására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

6. Javaslat a Millenniumi parkhoz kamerarendszer telepítésére (Később kerül kiküldésre) 
 
 Előterjesztő: Dr. Flórián-Karvalics Katalin irodavezető 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Gyál, 2017. július 14.  
 
      Tisztelettel: 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
Tárgy: Javaslat az FCC Magyarország Kft. által 100%-os 
tulajdonrésszel létrehozni kívánt két non-profit cég 
székhelyének és telephelyének a 2360 Gyál, Körősi út 53. 
sz. alatti bejegyzéséhez történő hozzájárulásra 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az FCC Magyarország Kft. (2360 Gyál, Körősi út 53.) azzal a kérelemmel fordult Gyál Város 
Önkormányzatához, - mint a gyáli 044/11. hrsz.-ú kivett szemétlerakó telep megnevezésű 38 ha 1478 m2 
nagyságú külterületi ingatlan tulajdonosához – hogy az általa 100%-os tulajdonrésszel létesítendő, két nonprofit 
cég székhelyeként és telephelyeként a szóban forgó – 2360 Gyál, Kőrösi út 53. – sz. alatti ingatlant jelenthessék 
be.  
A cégalapítások oka a 2017. évi LXVI. törvénynek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Ht.) módosításáról szóló 12. §-ában leírtak, amelynek értelmében 2018. január 01. napjától a Ht. 
41.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződésben meghatározott, továbbá (2) bekezdés szerinti célok elérése érdekében a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátására – a közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén a közbeszerzésekről szóló törvény 
előírásainak megfelelően – alvállalkozót vehet igénybe. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat ellátására 
alvállalkozóként nonprofit formában működő gazdasági társaság vehető igénybe.” 
 
Mivel az FCC Magyarország Kft. a jövőben is szeretné – ha ez közvetlenül nem is lehetséges – a 
jogszabályokban foglaltaknak megfelelő módon ellátni a Gy.T.H. Kft-vel valamint más közszolgáltatókkal 
fennálló szerződéseit, ezért kíván két nonprofit céget létrehozni nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és 
szállítására a 2018. január 01. napján hatályba lépő törvénymódosítás elvárásaival összhangban.  
 
A cégek nevei tervezetten: FCC Centrum Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., és FCC 
Agglomeráció Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Mindkét cég országos nem veszélyes 
hulladék gyűjtési, szállítási és kereskedelmi engedélyt kíván szerezni és nem veszélyes hulladék gyűjtést és 
szállítást kíván folytatni, mint főtevékenységet.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek ismeretében az előterjesztést megtárgyalni és döntésüket 
meghozni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Gyál Város Önkormányzatának 
tulajdonában lévő Gyál 04/11 hrsz-ú – az FCC Magyarország Kft által használt - ingatlan címe (2360 Gyál, 
Körősi út 53.) az általa 100%-os tulajdonrésszel létesítendő FCC Centrum Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., valamint FCC Agglomeráció Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft székhelyeként és telephelyeként a cégnyilvántartásba bejegyzésre kerüljön, és az ingatlant az 
újonnan létrejövő két nonprofit Kft. székhelyként és telephelyként használhassa.  
 
Határidő: 2017. július 19.  
Felelős:    Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
        Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság  
Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Erika aljegyző 
 
Gyál, 2017. július 10.  
 
            Rozgonyi Erik  
         címzetes főjegyző 
Melléklet: 1 pld. kérelem 
  1 pld cégkivonat 



















 
 
 
 
 
 
 
 
      Tárgy: Javaslat az Erste Bank Hungary Zrt által adott  
       közérdekű kötelezettségvállalás elfogadására. 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A számlavezető bankunk az Erste Bank Hungary Zrt megkereste Önkormányzatunkat, hogy 1.000.000 Ft 
összeggel szponzorálja a Városi Születésnapi Utcabált és Tűzijátékot, valamint a XIII. Gyáli Fogathajtó 
Fesztivált. 
Fenti összeget közérdekű kötelezettségvállalás címen kívánják részünkre átutalni, a rendezvényen nem kívánnak 
logót kihelyezni és személyesen részt venni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. elfogadja az Erste Bank Hungary Zrt által a Városi Utcabál és XIII. Gyáli Fogathajtó Fesztivál 
megrendezéséhez felajánlott 1.000.000,- Ft összegű közérdekű kötelezettségvállalást. 

2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. 
Az előterjesztést készítette:  Diera Éva irodavezető 
 
Gyál, 2017. július 4. 
 
 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde 
magasabb vezetői állásának 
betöltésére vonatkozó pályázat 
ismételt kiírására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 85/2017. (IV.27.) sz. határozatával döntött arról, hogy 
pályázatot hirdet a Gyáli Bóbita Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezető) állásának betöltésére. A 
pályázati felhívásra 2 pályázati dokumentáció érkezett, azonban a Képviselő-testület 2017. június 29. napján 
megtartott ülésén mindkét pályázó pályázatát elutasította, és 148/2017. (VI.29.) sz. határozatával – a pályázat 
eredménytelensége miatt – döntött új pályázat kiírásának kezdeményezéséről. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megvitatására, és elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
1. pályázatot hirdet a Gyáli Bóbita Bölcsőde magasabb vezetői állásának betöltésére az alábbi 

tartalommal: 
 

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Gyáli Bóbita Bölcsőde 
magasabb vezetői állásának (intézményvezető)  betöltésére. 

 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, újonnan 
létesített közalkalmazotti jogviszony esetén 4 hónap próbaidő kikötésével. 
 
 A foglalkoztatás jellege:   teljes munkaidő 
 A vezetői megbízás időtartama:  2017. október 1-jétől 2022. szeptember 30-ig 
 A munkavégzés helye:   2360 Gyál, Klapka u. 7. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
 

A bölcsődevezető felelős a gyermekek ellátásának megszervezéséért, az intézmény működéséért, a 
személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosításáért és a szakszerű irányításáért. Felelős a Gyáli Bóbita 
Bölcsőde szakszerű és törvényes működésének biztosításáért. 
 
Feladata: 
 az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő 

ellátásának biztosítása, 
 az intézmény felelős vezetése, irányítása, 
 a jogszabályokban meghatározottak szerinti szakszerű működés, magas színvonalú szakmai 

munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése, 
 a jogszabályok és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai programok aktualizálása, 

végrehajtása, 
 az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek figyelése, közreműködés pályázatok 

készítésében. 
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Illetmény és juttatások: 
 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint az e törvénynek a szociális valamint gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII.26.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Kjtvhr.) rendelkezései, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ép.r.) (39/J §) az 
irányadóak. A magasabb vezetői pótlék összege a pótlékalap 200 %-a. 
 
Pályázati feltételek: 
 
 a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének I. rész I/2. B) pontjában meghatározott 
felsőfokú végzettség, 
 a 257/2000. (XII.26.) Kr. 3. § (3) bekezdés alapján legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy 
felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, 
illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
 büntetlen előélet, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, 
 magyar állampolgárság, 
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
 magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, 
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 
 hasonló területen szerzett 3-5 év vezetői tapasztalat 
 jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség 
 
A pályázat benyújtásának határideje:  
 
 a Kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való 
megjelenéstől számított 30. nap 
 
A pályázat elbírálásának határideje:  
 
 a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 
 a pályázatok a hatályos jogszabályokban meghatározott szervezetek részére átadásra kerülnek 
véleményezésre, majd a kiírásnak megfelelő pályázókat a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott 
bizottság (Szociális és Egészségügyi Bizottság) személyesen meghallgatja, ezt követően a Képviselő-
testület dönt, a Kjtvhr. alapján. 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 
 részletes szakmai életrajz, 
 intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzelésekkel, 
 a szükséges végzettséget és a képesítést igazoló okiratok másolata, a személyes meghallgatások 
során az eredeti okiratok bemutatása mellett, 
 közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány, 
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, 
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 
1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, 
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e a pályázat nyilvános ülésen történő bizottsági 
és képviselő-testületi tárgyalásához, 
 nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. 
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A pályázatot „Bóbita Bölcsőde magasabb vezetői pályázat” jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 
másolati példányban) kell leadni Gyál Város Polgármesteri Hivatal Szervezési és Ügyfélszolgálati 
Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. fsz. 121. szoba.). 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Pap Krisztina ügyintéző 
 
Gyál, 2017. július 3.            
 
 
 
 
 
 
          Erős József 
           alpolgármester  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a „Gyáli Tátika Óvoda 
rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás 
lezárására. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 52/2017. (III.22.) sz. határozatában 
elfogadásra került a tárgyi munka elvégzésére a kivitelező kiválasztására szolgáló közbeszerzési eljárás ajánlati 
felhívása és dokumentációja, a határozat alapján a közbeszerzés megindításra került. 
 
A 2017.05. 23-án 10:00-kor lejáró ajánlattételi határidőig a Polip 2001. Kft., Alba-Volt Kft., a G.L.T.D Közös 
Ajánlattevő, a Szilasi és Társa Kft., a HIDI-TOP Kft. és a TÁTIKA 2017 KONZORCIUM (Csipke-Design 
Kivitelező és Szolgáltató Kft. és BAJ-NA Építőipari és Szolgáltató Kft.) adta be ajánlatát, ennek adatai az első 
bontási jegyzőkönyvben szerepelnek. A BAUSZER Kft., illetve a Paralel-Bau Kft. ajánlatát az ajánlattételi 
határidőn túl, 10:27-kor, illetve 11:20-kor adta be, mely elkésett, így érvénytelen. 
 
A 2017.06.20-án megtartott tárgyalás lefolytatása után, melynek adatai a tárgyalási jegyzőkönyvben szerepelnek, 
a 2017.07.03-i határidőig beadott végső ajánlatok adatait a második bontási jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
A végső ajánlatok áttanulmányozása során kiderült, hogy a rendelkezésre álló fedezet összegét megközelítő 
ajánlati árból a megfelelő minőségű megvalósítás kérdéses lehet, a megfelelőnek ítélt ajánlat pedig jelentősen 
meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet ezért indokolt egy tárgyalásos eljárás keretében a műszaki tartalom  
szükség szerinti pontosítása, így a Bíráló Bizottság, ill. a Közbeszerzési Munkacsoport közbeszerzés lezárására 
vonatkozó, fentiek figyelembe vételével készült javaslatát a szakvélemény és döntési javaslat tartalmazza. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
1. elfogadja, a „Gyáli Tátika Óvoda rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás szakaszának lezárására a 

szakvélemény és döntési javaslatban szereplőeket, és az alapján az eljárást eredménytelenné nyilvánítja. 
2. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2017. július 31. 
Felelős:  Munkacsoport 
 
A határozati javaslat elfogadása névszerinti szavazással, egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Vitéz Péter 

 
Gyál, 2017. július 14. 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 
Melléklet: Bontási jegyzőkönyv (I. és II.) 

Tárgyalási jegyzőkönyv 
Írásbeli szakvélemény és döntési javaslat 











 
  

B O N T Á S I  J E G Y Z Ő K Ö N Y V   
mely 2017. július 3. napján 13:00 órakor 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. címen a Tanácsteremben készült. 
 
Tárgy: 
Gyál Város Önkormányzata 
Gyáli Tátika Óvoda rekonstrukciója (2360 Gyál, Klapka György u. 5.) építés-szerelés kivitelezés 
tárgyú közbeszerzési eljárása 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint  
Ajánlatkérő képviselője: köszönti a megjelenteket és ellenőrzi a jelenlévők képviseleti jogosultságát, 
személyazonosságát. Megállapítja, hogy az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti személyek 
vannak jelen. Tájékoztatást ad a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának 
legfontosabb elemeiről. 
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontása az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdődik. A 
bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.  
A benyújtott ajánlatokat tartalmazó borítékok zártak és sértetlenek. Ajánlattételi határidőig 3 db boríték érkezett 
be. 
Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint 
azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.  
 
Az ajánlatbontást megelőzően továbbá ismertetésre került a beruházásra rendelkezésre álló anyagi fedezet 
mértéke, mely nettó 299.000.000.- Ft és a becsült érték, mely nettó 339 400 000 Ft. 
 
A benyújtott ajánlatok: 
 

1. számú ajánlat: 
Konzorcium neve: Polip 2001. Kft., Alba-Volt Kft., G.L.T.D Közös Ajánlattevő 
Konzorcium címe:  8100 Várpalota, Szent Imre u. 11. tetőtér 3. 
 
Konzorciumvezető cég 
Ajánlatevő neve: Polip 2001. Kft. 
Ajánlattevő címe:  8100 Várpalota, Szent Imre u. 11. tetőtér 3. 
 
További konzorciumi tagok 
Ajánlatevő neve: G.L.T.D. Kft. 
Ajánlattevő címe:  8500 Pápa, Korona u. 23. A. ép. T1 
 
Ajánlatevő neve: Alba-Volt Kft. 
Ajánlattevő címe:  8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4. 
 
Szempont megnevezése Ajánlat 

Tartalékkeret nélküli nettó ajánlati ár nettó 300 385 091 Ft + 3% tartalékkeret + ÁFA 

Jótállási idő naptári hónapokban  72 hónap 

Ajánlattevő, vagy közös ajánlattevők 
együttesen átlagos fizikai állományi létszáma 
a legutóbbi lezárt üzleti évben … fő  

15 fő 

Fenntarthatósági és környezetvédelmi terv 
kidolgozottsága 

Lásd a 2017. május 23-án benyújtott eredeti ajánlat következő 
oldalain: 40. oldaltól a 118. oldalig 

 Az ajánlatadásnál alkalmazott rezsióradíj: nettó 2550 Ft. 
 

2. számú ajánlat: 
Ajánlatevő neve: Szilasi és Társa Kft. 
Ajánlattevő címe:  5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/A. 
Szempont megnevezése Ajánlat 

Tartalékkeret nélküli nettó ajánlati ár nettó 338 379 847 Ft + 3% tartalékkeret + ÁFA 

Jótállási idő naptári hónapokban  72 hónap 
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Ajánlattevő, vagy közös ajánlattevők 
együttesen átlagos fizikai állományi létszáma 
a legutóbbi lezárt üzleti évben … fő  

16 fő 

Fenntarthatósági és környezetvédelmi terv 
kidolgozottsága 

Nem kíván rajta változtatni. 

 Az ajánlatadásnál alkalmazott rezsióradíj: nettó 3000 Ft. 
 

3. számú ajánlat: 
Konzorcium neve: HIDI-TOP Kft.  
Konzorcium címe:  2360 Gyál, Madách u. 2. 
 
Konzorciumvezető cég 
Ajánlatevő neve: HIDI-TOP Kft. – Közös ajánlattevő vezető 
Ajánlattevő címe:  2360 Gyál, Madách u. 2. 
 
További konzorciumi tagok 
Ajánlatevő neve: Kinamé Kft. 
Ajánlattevő címe:  2360 Gyál, Toldi Miklós u. 45. 
 
Szempont megnevezése Ajánlat 

Tartalékkeret nélküli nettó ajánlati ár nettó 354 933 853 Ft + 3% tartalékkeret + ÁFA 

Jótállási idő naptári hónapokban  72 hónap 

Ajánlattevő, vagy közös ajánlattevők 
együttesen átlagos fizikai állományi létszáma 
a legutóbbi lezárt üzleti évben … fő  

30 fő 

Fenntarthatósági és környezetvédelmi terv 
kidolgozottsága 

Lásd az ajánlat következő oldalain: 67. oldaltól a 183. oldalig 

 Az ajánlatadásnál alkalmazott rezsióradíj: nettó 2870 Ft. 
 
Ajánlatkérő képviselője kérdezi, van-e az eljárással kapcsolatban kérdés, észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nincs. 
 
Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, ajánlatkérő képviselője a jelenlévőknek megköszöni a  
részvételt és a bontást 13 óra 21 perckor befejezettnek nyilvánítja.  
Jegyzőkönyv lezárva! 

kmf. 
 
Jegyzőkönyvet készítette: 
 
dr. Dóka Zsolt  
közbeszerzési szakjogász 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  
lajstromszám:00271 
 
/elektronikus aláírással ellátott dokumentum/ 
 























 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy:  Javaslat a 2017. évi közbeszerzési terv 3. 

módosítására 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§(1) bekezdése alapján az ajánlatkérőknek minden év 
március 31-ig összesített közbeszerzési tervet kell készíteniük.  
 
A terv elfogadása nem vonja maga után automatikusan az abban szereplő eljárások lefolytatásának 
kötelezettségét, azonban a Közbeszerzési Szabályzat szerint új beszerzési igény felmerülése esetén a terv 
módosítása is szükséges az eljárás megindításához. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évre a 41/2017. (II.23.) számú határozatában el is 
fogadta a közbeszerzési tervét, amelyet 93/2017. (IV.27.) és 134/2017. (V.24.) számú határozataival módosított. 
Azonban az azóta eltelt időben a tervezett eljárások eljárásrendjének módosulása indokolttá teszi a terv 
következő módosítását, ezért a módosított közbeszerzési terv jelen előterjesztés mellékleteként található. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a 
2017. évi módosított közbeszerzési tervét. 
 
Határidő: 2017.december.31. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Donhauzer Ádám 
 
Gyál, 2017. július 14. 
 
 
 
 
           Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 



Megnevezés Eljárás típusa
Eljárás indításának  
tervezett időpontja

Szerződéskötés
tervezett időpontja

1 Tátika Óvoda átépítése Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2017. III. negyedév 2017. III. negyedév

2 Millenniumi park felújítása Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2017. I. negyedév 2017. II. negyedév

3 Szent István tér felújítása Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2017. I. negyedév 2017. II. negyedév

4 Gyál állomás külső munkáinak elvégzése Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2017. III. negyedév 2017. IV. negyedév

5 Sportcsarnok építése Európai Uniós nyilt eljárás 2017. III. negyedév 2017. III. negyedév

6
Tátika Óvoda Bartók Béla utcai Tagóvoda meglévő régi épület belső 
felújítása

Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2017. II. negyedév 2017. II. negyedév

7 Kosárlabda és strandlöplabda pálya építése zöldfelülettel Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2017. II. negyedév 2017. III. negyedév
8 Zrínyi Miklós Általános Iskola tetőfelújítása Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2017. II. negyedév 2017. III. negyedév

Megjegyzés:

Közbeszerzési terv 2017

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárások lefolytatásának kötelezettségét, továbbá az önkormányzat a tervben nem szereplő 
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változá
merült fel. Ilyen esetben a közbeszerzési tervet módosítani szükséges, és megfelelően indokolni kell a módosítás okát.

Ezen közbeszerzési terv nyilvános, és az Ajánlatkérő 5 évig köteles megőrizni.
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