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 Soroksár Önkormányzatának 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS 

 

 

 

Javaslat a Budapesti Útépítési Program 2020. keretében megvalósítandó 

Karmazsin útépítés többlet fedezetének biztosítására  

 

 
„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelete 34. § alapján jelen előterjesztés 

sürgősségi indítványként tárgyalandó: az ajánlattételi határidő 2020 szeptember 25. 10.00 óra volt és hiánypótlást 

kellett kibocsátani az ajánlattevők részére, melynek beadási határideje 2020. október 6. A Támogatási szerződés 

szerint a közbeszerzési eljárást 2020. október 31-ig kell lebonyolítani.” 

 

 

 

Előterjesztő:     Bese Ferenc polgármester 

 

 

Előterjesztést készítette:  Kisné Stark Viola osztályvezető  

    Beruházási és Vagyonkezelési Osztály 

 

 

Előterjesztés egyeztetve:   Polonkai Zoltánné osztályvezető  

    Pénzügyi Osztály 

 

  

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

     

         

Testületi ülés időpontja:  2020. október 13. 

 

 

Ellenjegyzők:    Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető-helyettes 

Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály 

 

 

Jogi szempontból ellenőrizte:  dr. Szabó Tibor jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Miniszterelnökség – mint Támogató – a fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, 

valamint a közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat 

nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében, vissza nem térítendő költségvetési 

támogatást kíván nyújtani azoknak a fővárosi kerületi önkormányzatoknak, amelyek a 

támogatási kérelem benyújtásának időpontjában rendelkeznek a fővárosi kerület belterületén, 

külterületén, valamint a főváros közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül 

kapcsolódó, a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában vagy kezelésében álló földút szilárd 

burkolattal történő ellátásához kapcsolódó, útépítésre vonatkozó jogerős vagy végleges 

hatósági engedéllyel vagy – ennek hiányában – a hatósági engedély megszerzésére irányuló 

eljárás megindítását igazoló dokumentummal.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Budapesti Útépítési Program (I. 

ütem) keretében 2018. november 27-én támogatási kérelmet nyújtott be a Képviselő-testület 

430/2018. (XI.20.) számú határozatának megfelelően. A Miniszterelnökség 2019. február 5-én 

kelt döntése alapján, bruttó 817.000 e Ft vissza nem térítendő támogatás segítségével, 

Soroksáron 15 darab földútszakasz, kapott szilárd burkolatot és felszíni csapadékvíz elvezetést. 

A támogatott tevékenység megvalósításának véghatárideje: 2020. szeptember 30. 

 

A négyéves Budapesti Útépítési Program célja, hogy annak végére minden belterületi földút 

szilárd burkolatot kapjon a fővárosban. A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 

szóló 2019. évi LXXI. törvény, 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű 

előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Budapest és a fővárosi agglomeráció 

fejlesztése jogcímcsoport, 8. jogcímen 5 milliárd forintot irányozott elő a fővárosi kerületi 

kezelésű, belterületi és külterületi, valamint a közigazgatási határán található és ezekhez 

közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának 

támogatására (II. ütem). 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

134/2020.(III.10.) számú határozatában döntött arról, hogy vissza nem térítendő költségvetési 

támogatás kérelmet nyújt be a Miniszterelnökség felé a Budapest, XXIII. kerület Karmazsin 

utca (Házikert utca – 196395/4 hrsz.) útépítés és felszíni csapadékvíz elvezetés projekt 

megvalósítására. 

 

A Budapesti Útépítési Program (II. ütem) keretében a Miniszterelnökség 107.250 e Ft vissza 

nem térítendő támogatást ítélt meg a Karmazsin utca kivitelezésére. A Miniszterelnökséggel 

GF/JSZF/364/5 (2020) iktatószámon Támogatási Szerződés került aláírásra 2020. július 23-án. 

A támogatott tevékenység megvalósításának véghatárideje: 2021. június 30. Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a 134/2020.(III.10.) számú 

határozatában 50.199.722, -Ft + ÁFA önrészt biztosított a projekt megvalósítására.  

  

„Budapest Karmazsin utca útépítés és felszíni csapadékvíz-elvezetés kivitelezése” tárgyában, a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik rész 115. § szerinti hirdetmény 

közzététele nélküli közbeszerzési eljárást indítottunk 2020. szeptember 10-én. Az ajánlattételi 

határidő 2020. szeptember 25. 10:00 óra. A kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren 

keresztül benyújtott ajánlatok felbontására az EKR-ben került sor, az ajánlattételi határidő lejártát 

követő két órával később.  
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A közbeszerzési szaktanácsadó VMC Consulting Kft. összeállította a Budapest Főváros XXIII. 

Kerület Soroksár Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által megindított közbeszerzési eljárásban 

benyújtott ajánlatok bontásáról szóló jegyzőkönyvet, mely szerint az ajánlattételi felhívásban 

előírt határidőig 5 darab ajánlat érkezett.  

 

A legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot a HE-DO Kft. nyújtotta be, mely szerint a 

Karmazsin útépítés, felszíni csapadékvíz elvezetés kivitelezésének díja 178 865 040,-Ft+ÁFA, 

ami meghaladja a közbeszerzés - tervezői árazott tételes költségvetés kiírás alapján 

meghatározott – becsült értékét, valamint a támogatási szerződésben rögzített vissza nem 

térítendő költségvetési támogatás mértékét. 

 

Karmazsin utca (Házikert utca – 196395/4 hrsz. között) útépítés és csapadékvíz elvezetés 

Kivitelezés becsült költsége (KASIB tervezői árazott költségvetése alapján): 
 

162.860.617, -Ft 

Tartalékkeret 5 % 
 

8.143.031, -Ft 

 

A kiépítéshez szükséges becsült költség bruttó (27% ÁFA):   

 

171.003.648, -Ft 

Vissza nem térítendő kormányzati támogatás a Támogatási Szerződés alapján (bruttó): 
 

107.250.000, -Ft 

A 134/2020.(III.10.) számú Ök. határozat alapján a saját forrás (bruttó): 
 

63.753.647, -Ft 
 

A közbeszerzési eljárásban benyújtásra került legkedvezőbb ajánlat (nettó): 
 

178.865.040, -Ft 

Tartalékkeret 5 % 
 

8.943.252, -Ft 

A projekt megvalósításához szükséges többlet fedezet (nettó): 
 

53.160.000, -Ft 

 

A Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül 

meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges 

árajánlatok mindegyike meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, azonban - 

figyelembe véve a támogatott tevékenység megvalósításának közeli vég határidejét, valamint a 

kivitelezésben tapasztalható rohamos költség növekedést - javasoljuk, hogy Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata biztosítsa a többlet fedezetet a 2021. évi költségvetése 

terhére. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve a határozati javaslat 

elfogadására.   
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Határozati javaslat: 

 

1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020.(X.13.) határozata a Budapesti Útépítési Program 2020. keretében 

megvalósítandó Karmazsin útépítés többlet fedezetének biztosításával kapcsolatos 

döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. A Budapesti Útépítési Program 2020. keretében megvalósítandó Karmazsin utca 

(Házikert utca – 196395/4 hrsz. között) útépítés és csapadékvíz elvezetés tárgyban 

megkötendő vállalkozási szerződés díjára nettó 44.217 eFt + ÁFA és 8.944 eFt ÁFA 

tartalékkeret összegben többlet fedezetet biztosít, az Önkormányzat 2021. évi 

költségvetése terhére. 

II. Felkéri a Polgármestert a beruházás lebonyolítására. 

Határidő:  2021. június 30. 

Felelős:  Bese Ferenc polgármester 

 

Az előterjesztést a Képviselő–testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja, a határozati 

javaslat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. 

 

Budapest, 2020. október 6. 

 

 

 

 

 

Kisné Stark Viola                  Bese Ferenc           

osztályvezető                   polgármester 

az előterjesztés készítője        előterjesztő 
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