
Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a 2017. évi, az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű 

pályázat lebonyolítása érdekében közbeszerzési eljárás indítása tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Előzmények: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata a 2017. évben is pályázott a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű programban belterületi utak és járdák felújítására.  
A Belügyminisztérium (a továbbiakban: támogató) BMÖGF/107-6/2017. iktatószámú miniszteri 
döntésnek megfelelően Hajdúsámson Város Önkormányzatát 29 999 999 Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesítette. 
A pályázat megvalósítása érdekében az előkészítő munkálatok elkészültek.  
A beruházás megvalósításához szükséges engedélyek beszerzése megtörtént. 
Az előkészítő munkálatok alapján a kivitelező kiválasztása szükséges. 
 
Jogszabályi háttér: 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 16. § (1) bekezdése, valamint 17. § (5) 
bekezdése alapján (a közbeszerzés becsült értéke):  
- A közbeszerzés becsült értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az adott piacon 

általában kért vagy kínált – általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt. 17–20. §-aiban 
foglaltakra tekintettel megállapított – teljes ellenszolgáltatást kell érteni.  

- Az építési beruházás becsült értékének megállapításakor a teljes – műszaki és gazdasági 
szempontból funkcionális egységet képező – építési beruházásért járó ellenértéket kell 
figyelembe venni. Az építési beruházás becsült értékébe be kell számítani a megvalósításához 
szükséges, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott áruk és szolgáltatások becsült értékét is. 
 

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat 
kivitelezési költsége a rendelkezésre álló fedezetre, valamint a Kbt. rendelkezéseire tekintettel 
meghaladja a 2018. évben mértékadó építési beruházásokra vonatkozó nettó 25 millió forintos 
közbeszerzési értékhatárt, mely alapján a járdafelújítások kivitelezésére vonatkozó eljárást a Kbt. 
előírásai szerint kell lefolytatni.   
Hajdúsámson Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 15. § (1) bekezdése alapján a 
közbeszerzési eljárás megindításáról a Képviselő-testület egyedi döntése szerint a Közbeszerzési 
Bizottság dönt.  
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
Határozati javaslat: 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, összhangban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseivel – 
elhatározza, hogy az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű 
pályázathoz kapcsolódóan, a kivitelező kiválasztására vonatkozóan közbeszerzési eljárást indít. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos 
valamennyi intézkedés megtételére a hatályos jogszabályok és szabályzatok figyelembe vételével. 
 
Határidő: azonnal      
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
Hajdúsámson, 2018. április 12.  
 

Antal Szabolcs  
                                                                            polgármester  

 
    ***A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.*** 

Az előterjesztést készítette: Ráczné Marton Irén  

Városfejlesztési és Műszaki Osztály: Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető  

Pénzügyi és Gazdasági Osztály: Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető   

Jegyző: Dr. Danku József  

 

 


