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M E G H Í V Ó 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

2017. november 8-án (szerda) 17.00 órakor 
 
rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tanácsterem fsz. 4. 
 
Napirend: 
 
Nyílt ülés: 
 

1. Javaslat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, valamint Volánbusz Zrt- vel közösségi közlekedés 
tárgyában kötendő megállapodások megkötésére 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat „Gyáli Sportcsarnok és Kézilabda Képzési Központ építés kivitelezése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás lezárására 

 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Gyál, 2017. november 7.  
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériummal, valamint Volánbusz 
Zrt- vel közösségi közlekedés tárgyában 
kötendő megállapodások megkötésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás tagjai, a Minisztérium illetékes munkatársai, valamint a 
Volánbusz Zrt. képviselői között 2016. december 14. napján megtartott egyeztetés eredményeképpen született az 
a döntés, melyek értelmében a korábbi BKK Zrt-vel megkötött támogatási szerződés tartalmi elemeinek 
változatlanul hagyása mellett születik egy rövid távú 2016. november 01. napjától 2017. szeptember 30. napjáig 
tartó költségtérítési hozzájárulás fizetéséről szóló megállapodás. Ez idő alatt egyeztetik a felek a lehetőségeket, 
igényeket, melynek eredményeképpen egy személyre szabottabb megállapodás megkötésére kerülne sor 2017. 
október 01. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan.  
 
Ezek után a Képviselő-testület a 28/2017. (I.26.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium és az Önkormányzat, valamint a Volánbusz Zrt. és az Önkormányzat között közösségi közlekedés 
tárgyában megköti a 2017. szeptember 30. napjáig szóló megállapodásokat.  
 
Az azóta eltelt időszakban különböző módokon próbáltam meg előrelépni a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és 
az önkormányzat, másrészt az önkormányzat és a Volánbusz Zrt. által a közösségi közlekedés tárgyában 
megkötendő szerződésekkel kapcsolatos tárgyalásokon. Dr. Fónagy János parlamenti államtitkár úr helyett a 
minisztérium által kijelölt új felelőssel, dr. Homolya Róbert közlekedéspolitikáért felelős államtitkár úrral történt 
személyes egyeztetés eredményeképpen végül a Volánbusz Zrt. részére fizetett tömegközlekedési támogatás 
kormányzati engedményének köszönhetően a jelen előterjesztés mellékletét képező összeggel kerül a szerződés a 
Képviselő-testület jóváhagyását követően megkötésre. Ennek értelmében önkormányzatunk 2017. október 01. 
napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra a korábbi szerződéses összeg, azaz a 6.167.000,- Ft/hónap 
költségtérítési hozzájárulás helyett 3.206.840,- Ft/hónap összeget tartozik majd fizetni, amely mintegy 48%-os 
csökkenést jelent a korábban fizetett összeghez képest. Jelen előterjesztés mellékletét képező 
szerződéstervezetek egyebekben nem változtak.  
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés anyagának megismerését és 
megtárgyalását követően hozza meg döntését.  
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 

a) a jelen előterjesztés mellékletét képező, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Önkormányzat 
közötti, valamint a Volánbusz Zrt. és az Önkormányzat közötti megállapodásokat megköti. 
 

b) felhatalmazza a Polgármestert a megállapodások aláírására, valamint szükség esetén további 
tárgyalások folytatására.  
 

Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
 



 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. 
Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Erika aljegyző 
 
G y á l, 2017. október 30.  
 
 
 
 Pápai Mihály 
    Polgármester 
 
 
 
 
Az előterjesztés a 2017. évi költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel.  
 
 
    
    
 Diera Éva 
  irodavezető 
 Pénzügyi és Adó Iroda 
 





























 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat „Gyáli Sportcsarnok és Kézilabda 
Képzési Központ építés kivitelezése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás lezárására. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 129/2017. (VII.18.) 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 2017.10.16-án13:00-kor lejáró ajánlattételi határidőig a HIDI-TOP Kft. és KINAMÉ Kft. mint Közös 
Ajánlattevők, és a Vitép’95 Kft.adták be ajánlatukat, ennek adatai a bontási jegyzőkönyvben szerepelnek. 
Mindkét ajánlattevő részére 2017.10.24-én kiküldésre került a hiánypótlási felhívás, hogy az ajánlatokban lévő 
hiányosságokat 2017.10.31-ig pótolják.  
 
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 „Sportcsarnok építése” tárgyú közbeszerzési eljárás szakaszának lezárására a szakvélemény és 

döntési javaslatban szereplőeket, és az alapján szerződést kíván kötni a legkedvezőbb ajánlatot tevő HIDI-
TOP Kft. és KINAMÉ Kft. Közös Ajánlattevővel, az ajánlatban szereplő, tartalékkerettel növelt 
2.431.458.861,- Ft + Áfa összegért. 

2. a fentiekhez szükséges fedezetet a 2017. évi költségvetés 6. sz. mellékletének „Sportcsarnok építése” során 
tervezett összeg, továbbá a 2018., és 2019. évi költségvetés terhére biztosítja. 

3. a szakvélemény alapján érvénytelenné nyilvánítja a következő ajánlattevő ajánlatát: Vitép’95 Kft 
4. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2017. november 30. 
Felelős:  Munkacsoport 
 
A határozati javaslat elfogadása névszerinti szavazással, minősített szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Donhauzer Ádám 

 
Gyál, 2017. november 7. 
 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető 

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

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 
Melléklet: Bontási 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 ajánlatkérő székhelyén, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. címen, 2017. október 16. napján 13:00 órai 
kezdettel tartott ajánlat bontáson készült  
 
Tárgy:  
Gyál Város Önkormányzata  
Gyáli Sportcsarnok és Kézilabda Képzési Központ építés kivitelezése  
tárgyú közbeszerzési eljárása  
TED azonosítók:  
Ajánlati felhívás: 2017/S 147-303618 (03/08/2017) 
Korrigendum: 2017/S 172-351812 (08/09/2017) 
 
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. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek 
vannak jelen. Tájékoztatást ad a közbeszerzési eljárás ajánlat felhívásának és dokumentációjának legfontosabb 
elemeiről. 
Az ajánlatok bontása előtt ajánlatkérő ismerteti a közbeszerzés becsült értékét: nettó 2 000 000 000 Ft. 
Az ajánlatok bontása előtt ajánlatkérő ismerteti a közbeszerzés ellenszolgáltatására rendelkezésre álló pénzügyi 
fedezet mértékét: nettó 1 665 445 000 Ft. 
Az ajánlato(ka)t tartalmazó irat(ok) felbontása az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdődik. A 
bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.  
A benyújtott ajánlato(ka)t tartalmazó boríték(ok) zárt(ak) és sértetlen(ek). 
Az ajánlat(ok) felbontásakor ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint 
azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre 
kerülnek.  
 
A benyújtott ajánlat(ok): 
 
1. 
Ajánlattevő neve: HIDI TOP Kft. és KINAMÉ Kft. közös ajánlattevők 
Ajánlattevő címe: 2360 Gyál, Madách u. 2. 
Vállalkozási díj: nettó 2 315 675 106 Ft + 5% tartalékkeret +ÁFA 
Jótállási idő naptári hónapokban: 36 hónap 
Fenntarthatósági és környezetvédelmi terv kidolgozottsága: az ajánlat 313-tól 427-ig oldalain található  
 
2. 
Ajánlattevő neve: VITÉP ’95 Kft. 
Ajánlattevő címe: 2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/a. 
Vállalkozási díj: nettó 2 393 108 164 Ft + 5% tartalékkeret +ÁFA 
Jótállási idő naptári hónapokban: 24 hónap 
Fenntarthatósági és környezetvédelmi terv kidolgozottsága: az ajánlat 267-tól 277-ig oldalain található  
 
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 az ajánlat bontást 13 óra 13 perckor befejezettnek nyilvánítja.  
 
Jegyzőkönyv lezárva! 

kmf. 
 

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