
E L Ő T E R J E S Z T É S 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. október 10. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére 

 

Tárgy: Enyingi Polgármesteri Hivatal ereszcsatorna cseréjéről 

Előterjesztő:  Viplak Tibor polgármester 

Készítette:  Farkas Renáta településfejlesztési ügyintéző 

 

A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített  

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1. Előzmények 

A Top-3.2.1-15-FE1-2016-00050 számú Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése 

elnevezésű pályázat keretein belül a Kivitelező részére 2019.06.06. napján a munkaterület átadásra 

került. Az I. ütem kivitelezési munkálatai meghaladták a 75 %-os készültségi szintet. 

A Képviselő-testület a 312/2019.(IX.25.) határozatával megrendelte az épület új szabványos 

villámvédelem kiépítését, valamint a 313/2019.(IX.25.) képviselő-testületi határozat alapján 

megrendelésre került a kivitelezés II. üteme. 

 

 

2. Tárgy 

 

A „Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás 

eredményeként 2019.06.03. napján megkötött eredeti szerződéshez tartozó költségvetés magában 

foglalja a meglévő ereszcsatorna le- és felszerelését. Tekintettel a meglévő ereszcsatorna rossz 

állapotára, indokolt új ereszcsatorna felszerelése a Kossuth Lajos utcai homlokzaton. Az új 

ereszcsatorna beszerzésére vonatkozóan a Kivitelező árajánlatot adott Megrendelő részére. Az új 

ereszcsatorna anyagköltsége nettó 109.634, -+áfa, azaz bruttó 139.235, - forint. 

 

Fenti kiadáshoz az előirányzat és a pénzügyi fedezet az önkormányzaton belül előirányzat 

átcsoportosítással kerül biztosításra az alábbiak szerint: 

Önkormányzat COFOG 011130, részletező kód 5110, rovat K3, főkönyvi szám 053521 

csökkentésre kerül 139.235.- Ft-tal, ezzel egyidejűleg az Önkormányzat COFOG 013350, részletező 

kód 5172, rovat K7, főkönyvi szám 05711 növelésre kerül 109.634 Ft-tal, a 05741 főkönyvi szám 

növelésre kerül 29.601.- Ft-tal. 

 

Kérem a t. Képviselőket az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a mellékelt határozati 

javaslat elfogadására 

 

3. Bizottsági javaslat 

Bizottság nem tárgya, mivel a dokumentáció a bizottsági ülést követően került összeállításra. 

4. Jogszabályi hivatkozások 



- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2017. 

(XI.30.) önkormányzati rendelet 

- Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye 

támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 

5. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése 

nettó 109.634, -+áfa, azaz bruttó 139.235, - forint az alábbi átcsoportosítás terhére: 

Önkormányzat COFOG 011130, részletező kód 5110, rovat K3, főkönyvi szám 053521 

csökkentésre kerül 139.235.- Ft-tal, ezzel egyidejűleg az Önkormányzat COFOG 013350, 

részletező kód 5172, rovat K7, főkönyvi szám 05711 növelésre kerül 109.634 Ft-tal, a 05741 

főkönyvi szám növelésre kerül 29.601.- Ft-tal. 

6. Határozati javaslatok 

- mellékletben  

7. Melléklet 

- árajánlat 

 

Enying, 2019. október 8. 

 

Viplak Tibor 

polgármester s. k. 



 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2019.(X.10.) határozata Enyingi 

Polgármesteri Hivatal új ereszcsatorna beszerzésének jóváhagyásáról: 

A képviselő-testület 

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat, 

2. megrendeli a Kiss Épületgépész Kft.-től (7090 Tamási, Tóvölgy utca 4.) a 2019.10.03. 

napján kelt árajánlata alapján az Enyingi Polgármesteri Hivatal utcai homlokzatának új 

ereszcsatorna kiépítésével kapcsolatos pótmunka elvégzését, a Top-3.2.1-15-FE1-2016-

00050 számú Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése elnevezésű 

pályázathoz kapcsolódóan, 

3. a 2. pontban lévő kivitelezési munkálatokra bruttó 139.235, - forintot biztosít az 

önkormányzat 2019. évi költségvetés terhére, az alábbi előirányzat átcsoportosításával: 

Önkormányzat COFOG 011130, részletező kód 5110, rovat K3, főkönyvi szám 053521 

csökkentésre kerül 139.235.- Ft-tal, ezzel egyidejűleg az Önkormányzat COFOG 013350, 

részletező kód 5172, rovat K7, főkönyvi szám 05711 növelésre kerül 109.634 Ft-tal, a 05741 

főkönyvi szám növelésre kerül 29.601.- Ft-tal. 

4. felkéri a felelős akkreditált közbeszerzési szakértőt a Top-3.2.1-15-FE1-2016-00050 számú 

Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésre vonatkozó Kiss Épületgépész Kft-

vel a 2019.06.03. napján megkötött Vállalkozói szerződés módosításának előkészítésével, 

egyúttal felhatalmazza a polgármestert e módosító szerződés megkötésére az önkormányzat 

képviseletében eljárva. 

Felelős: Viplak Tibor polgármester 

Határidő: 2019.10.16 

 

 











E L Ő T E R J E S Z T É S 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. október 10. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére 

 

Tárgy: „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű 

pályázat keretein belül, Balatonbozsok, óvoda tetőfelújítás tárgyú kivitelezési 

munkálatokról 

Előterjesztő:  Viplak Tibor polgármester 

Készítette:  Farkas Renáta városfejlesztési referens 

 

A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített  

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

 

A rendkívüli ülés megtartását indokolja a pályázathoz kapcsolódó zökkenőmentes kivitelezési 

munkálatok elvégzése. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1. Előzmény 

A 296/2019.(IX.20.) képviselő-testületi határozat alapján 2019.09.20-án Enying Város 

Önkormányzata vállalkozási szerződést kötött az LP-ROOF HUNGARY Kft.-vel Balatonbozsokon 

lévő óvodaépület tetőfelújítására vonatkozóan. 

 

2. Tárgy 

2019.09.25-án a munkaterület átadás-átvételi eljárás lefolytatásra került és megkezdődtek a 

kivitelezési munkálatok.  

Az alábbi észrevételek, javaslatok érkeztek a Kivitelező részéről: 

 

 
Kivitelező részéről Árajánlat 

 
Megjegyzés 

Műszaki 

ellenőr 

javaslata 

Sor

szá

m 

észrevétel javaslat Megjegyzés nettó, Ft 
bruttó, 

Ft 

 

  

1. 

Az épületen lévő 

ereszcsatorna 

állapota rossz. 

Láthatóan 

többször volt 

javítás alatt. 

Új 

ereszcsa

torna 

felszerel

ése 

Az eredeti 

költségvetés 

tartalmazza az 

ereszcsatorna 

le- és 

felszerelését, 

így  az új 

ereszcsatorna 

árát szükséges 

megfizetni 

83 900 106 553 

A 2015. évben 

megvalósult 

energetikai 

beruházás során 

csak az épületen 

lévő függőleges 

csatornák lettek 

kicserélve, az 

ereszcsatorna 

felújítása, javítása 

történt meg, 

tekintettel az 

anyagi 

lehetőségekre. 

Szükséges az 

ereszcsatornák 

cseréje. 



2. 

Az épület 

homlokzatánál 

megfigyelhető, 

hogy a korábbi 

pályázati 

forrásból történő 

falszigetelés 

miatt kicsi a tető 

kinyúlása, ezért a 

tetőszerkezet 

meghosszabbítás

a javasolt. 

Vízcsen

desítő 

meghos

szabbítá

sa, 

dobozol

t függő 

eresz 

kialakítá

sa 

Eredeti 

költségvetés 

nem 

tartalmazza az 

anyag és 

munkadíjat a 

vízcsendesítő 

meghosszabbítá

sára és a 

dobozolt 

függőeresz 

kialakítására 

vonatkozóan 

1 743 500 2 214 245 

A tetőfelújításra 

vonatkozó kiviteli 

tervdokumentáció 

a jelenlegi 

tetőformát tünteti 

fel és nem 

tervezte a 

vízcsendesítő 

meghosszabbításá

t és a dobozolt 

függőeresz 

kialakítását, 

tekintettel arra, 

hogy a falazat így 

sem ázik. 

Az vízcsendesítő 

meghosszabbítás

a és a dobozolt 

függőeresz 

kialakítása 

kedvező lehet, de 

nem feltétlenül 

szükséges. 

3. 

A héjazat 

megbontása után 

vált láthatóvá a 

tetőszerkezet 

rossz állapota és 

deformálódása, 

ezért indokolt a 

teljes 

tetőszerkezet 

megerősítése, 

helyenként a 

cseréje. 

Tetőszer

kezet 

megerős

ítése 

Eredeti 

költségvetés 

csak részben 

tartalmazta a 

szarufák 

megerősítését, 

de további 

megerősítés és 

helyenkénti 

csere 

szükséges. 

1 106 875 1 405 731 

35-001-1,5-

0680041/M: (Fa 

tetőszerkezeti 

elemek (szarufák 

kivitelezésekor 

felülvizsgálandó) 

pótlása, fő szarufa 

állások 

megerősítése 30 

fok hajlással 

(fűrészelt) fából, 

Fűrészelt gerenda 

100 X 180-160 X 

180 mm 3-6.5 m 

I.o.) 6,16 m3 

szerepel a 

költségvetésben. 

Indokolt a 

tetőszerkezet 

megerősítése. 

 

A 183/2017.(IV.26.) és 184/2017.(IV.26.) képviselő-testületi határozatokkal jóváhagyásra került a 

pályázatra vonatkozó önerő biztosítása, vagyis: 

Pályázatban igényelhető támogatás maximális összeg (95%): bruttó 30 000 000,- 

Pályázatban vállalt kötelező önrész (5%):     bruttó 1.578.948,- 

A beruházás megvalósításához vállalt további önerő:   bruttó 4.051.933,- 

Saját forrás (pályázatban nem támogatott):    bruttó 506 400,- 

azaz az önkormányzati önerő összesen bruttó 6.137.281,- 

 

A 297/2019.(IX.20.) képviselő-testületi határozat alapján a tárgyi pályázat keretein belül 

változásbejelentés benyújtása megtörtént, annak jóváhagyása esetén, óvodai bútorzat beszerzése is 

megvalósul, mely ismeretében az alábbiak szerint alakulnak a költségek: 

Pályázatban igényelhető támogatás maximális összeg (95%): bruttó 30 000 000,- 

Pályázatban vállalt kötelező önrész (5%):    bruttó 1.578.948,- 

A beruházás megvalósításához vállalandó további önerő:  bruttó 637.770,- 

Saját forrás (pályázatban nem támogatott):    bruttó 1.340.000,- 

azaz az önkormányzati önerő összesen bruttó 3.556.718,-.   

A 2017. évben biztosított bruttó 6.137.281,- forint önerőből a pályázat során már 2017. évben bruttó 

2.128.000,- forint felhasználásra került fűtéskorszerűsítés és a két tetőfelújítására vonatkozó 

tervdokumentációra. A 30.000.000,- forint támogatási összeg 2018.02.19-én érkezett az 

Önkormányzat számlájára, melyből 2018-ban a fűtéskorszerűsítés kivitelezésére bruttó 12.859.207,- 

forint kifizetésre került, valamint a 2019. évben eddig bruttó 5.692.300,- forint került 

felhasználásra. Az aláírt szerződések alapján várhatóan 2019.12.31-ig további bruttó 12.877.211,-



forint kerül igénybevételre az eddig fel nem használt támogatási összegből 11.448.493,- és önerőből 

további 1.428.718,-forint. 

Tehát a fentiek alapján 2019.12.31-ig felhasználásra kerül a megkapott 30.000.000,-forint 

támogatási összeg és 3.556.718,-forint önkormányzati önerő. 

A 2017. évben meghatározott bruttó 6.317.281,-forint önerőből a jelenlegi kalkulációk alapján 

bruttó 3.556.718,-forint kerül felhasználásra, vagyis az Önkormányzat által biztosított önerőből 

bruttó 2.580.563,- forint maradványösszeg áll rendelkezésre az I. számú változásbejelentés 

jóváhagyását követően. 

A fenti táblázatban lévő, Kivitelező által tett javaslatok és a Műszaki Ellenőr úr által támogatott 

munkálatok alapján: 

 

  Kivitelező részéről  Árajánlat 

Sorszám észrevétel javaslat Megjegyzés nettó, Ft bruttó, Ft 

1. 

Az épületen 

lévő 

ereszcsatorna 

állapota rossz. 

Láthatóan 

többször volt 

javítás alatt. 

Új 

ereszcsatorna 

felszerelése 

Az eredeti 

költségvetés 

tartalmazza az 

ereszcsatorna le- 

és felszerelését, 

így az új 

ereszcsatorna 

árát szükséges 

megfizetni  

83 900 106 553 

3. 

A héjazat 

megbontása 

után vált 

láthatóvá a 

tetőszerkezet 

rossz állapota 

és 

deformálódása, 

ezért indokolt 

a teljes 

tetőszerkezet 

megerősítése, 

helyenként a 

cseréje. 

Tetőszerkezet 

megerősítése 

Eredeti 

költségvetés 

csak részben 

tartalmazta a 

szarufák 

megerősítését, 

de további 

megerősítés és 

helyenkénti 

csere szükséges. 

1 106 875 1 405 731 

Összesen     1 190 775 1 512 284 

nettó 1.190.775,- + áfa, azaz bruttó 1.512.284,- forint pótmunka finanszírozás szükséges.  

Az I. számú változásbejelentésben foglaltak alapján, a tervezett átcsoportosítás révén megmaradt 

bruttó 2.580.563,-forint maradványösszegből biztosítható a bruttó 1.512.284,- forint az 1. és 3. 

pontban foglalt pótmunka fedezetére. 

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek! 

 

1. Bizottsági vélemény 

A Bizottság nem tárgyalta, mert a dokumentáció az ülést követően került összeállításra. 

2. Jogszabályi hivatkozások: 

- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 26/2017. (XI.30.) 

önkormányzati rendelet (SzMSz.) 

- A kedvezményezett járások besorolásáról 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 



3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:  

bruttó 1.512.284,- forint 

4. Határozati javaslatok, rendelettervezet 

- mellékletben 

5. Melléklet 

- képviselő-testületi határozatok 

- árajánlatok 

 

Enying, 2019. október 8. 

Viplak Tibor 

polgármester s. k. 



 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I. 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2019.(X.10.) határozata az 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”, elnevezésű pályázat 

keretein belül, Balatonbozsok óvoda tetőfelújítás kivitelezésére vonatkozó pótmunka 

elvégzésének elfogadása: 

A képviselő-testület 

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat, 

2. elrendeli az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű 

pályázat keretein belül folyó tetőfelújítás kivitelezési munkálatok során felmerült alábbi 

pótmunkák elvégzését: 

2.1. Új ereszcsatorna felszerelése, melyre nettó 83 900,-+áfa, azaz bruttó 106 553,-

forintot, 

2.2. Tetőszerkezet megerősítése, melyre nettó 1 106 875,-+áfa, azaz bruttó 1 405 731,-

forintot, 

azaz összesen nettó 1 190 775,-+ áfa, azaz bruttó 1 405 731,-forinot biztosít a pályázati 

önerő terhére. 

3. megbízza az LP-ROOF HUNGARY KFT.-t (8130 Enying, Berzsenyi D. u. 23.) a 

2019.09.25. és 2019-10.08. napján kelt árajánlat alapján, a 2. pontban meghatározott 

pótmunka elvégzésével az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 

elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan. 

4. felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban lévő feladatra vonatkozó szerződés 

önkormányzat nevében történő megkötésével. 

Felelős:  Viplak Tibor polgármester 

Határidő:  azonnal 

és 
 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2019.(X.10.) határozata az 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”, elnevezésű pályázat 

keretein belül, Balatonbozsok óvoda tetőfelújítás kivitelezésére vonatkozó vízcsendesítőre 

vonatkozó pótmunka elvégzésének elutasítása: 

A képviselő-testület 

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat, 

2. a vízcsendesítő meghosszabbítására és a dobozolt függőeresz kialakítására vonatkozó 

ajánlatot – az enyingi 39 hrsz.-ú, természetben Enying-Balatonbozsok, Gárdonyi utcában 

lévő óvodaépület vonatkozásában – visszautasítja. 

Felelős:  Viplak Tibor polgármester 

Határidő:  azonnal 









So

rsz

ám

Megvalósítan

dó cél
Cím

Teljes 

beruházás 

Fizetendő 

összeg

Teljes 

beruházás 

Fizetendő 

összeg

Teljes 

beruházás 

Fizetendő 

összeg

Támogatás 

(Ft)

Vállalandó 

önerő 

minimális (Ft)

Önrész 

többlet 

(saját plusz 

önerő)

nem 

elszámolha

tó

Támogatás 

(Ft)

Vállalandó 

önerő 

minimális 

(Ft)

Önrész 

többlet 

(saját plusz 

önerő)

nem 

elszámolh

ató

Támogatás 

(Ft)

Vállalandó 

önerő 

minimális 

(Ft)

Önrész 

többlet 

(saját plusz 

önerő)

nem 

elszámolh

ató

Támogatás 

(Ft)

Vállalandó 

önerő 

minimális 

(Ft)

összesen 

(Támogatás

+önerő)

1
Tervezés_fűté

skorszerűsítés 

Vas Gereben u. 

1. (2004 hrsz.)
598 000 50 000 2 632 545 368 598 000 50 000 2 632 545 368 598 000 50 000 2 632 545 368 0 0

Gárdonyi G. u. 

(39 hrsz.)
690 000 690 000 690 000 655 500 34 500 0 0 0

Kossuth L. u. 

25. (1332 hrsz.)
840 000 840 000 840 000 0 0 0 840 000 725 655 38 192 763 847

1. eljárás 330 200 18 840 992 310 368 381 000 18 840 992 361 168 381 000 361 950 19 050 0 -343 110 -18 058 -361 168

2. eljárás 400 000 0 0 0 400 000 0 0

közbeszerzés 

közzététel
100 000 0 0 0 100 000 100 000 100 000 40 000 0 0 0 0 0 0

Vas Gereben u. 

1. (2004 hrsz.)
300 000 50 000 2 632 247 368 300 000 50 000 2 632 247 368 300 000 285 000 15 000 0 -235 000 -12 368 -247 368

Gárdonyi G. u. 

(39 hrsz.)
150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 142 500 7 500 0 -142 500 -7 500 -150 000

Kossuth L. u. 

25. (1332 hrsz.)
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0 0 100 000 0 0 0

Összesen 3 108 200 1 499 995 78 948 1 429 257 100 000 3 159 000 1 499 995 78 948 1 480 057 100 000 3 499 000 1 494 950 78 682 545 368 1 340 000 5 045 266 5 311

1 508 205

1 0 0 0 0 0 1 760 977 1 672 928 88 049 0 0 -1 672 928 -88 049 -1 760 977

Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 760 977 1 672 928 88 049 0 0 -1 672 928 -88 049 -1 760 977

1
fűtéskorszerű

sítés

Vas Gereben u. 

1. (2004 hrsz.)
12 556 681 11 928 847 627 834 0 12 859 207 11 928 847 627 834 302 526 12 859 207 12 216 247 642 960 0 0 -287 400 -15 126 -302 526

Gárdonyi G. u. 

(39 hrsz.)
8 001 000 7 600 950 400 050 0 8 001 000 7 600 950 400 050 0 15 371 001 14 602 451 768 550 0 0 -7 001 501 -368 500 -7 370 001

új ereszcsatorna 

beszerzése
106 533 13 424 707 92 402

tetőfelújítás
Kossuth L. u. 

25. (1332 hrsz.)
12 065 000 8 970 208 472 116 2 622 676 12 065 000 8 970 208 472 116 2 622 676 0 0 0 0 8 970 208 472 116 9 442 324

nepelem le - 

és felszerelése

Kossuth L. u. 

25. (1332 hrsz.)
406 400 0 0 0 406 400 447 040 447 040 0

Összesen 33 029 081 28 500 005 1 500 000 2 622 676 406 400 33 372 247 28 500 005 1 500 000 2 925 202 447 040 28 336 741 26 832 122 1 412 217 92 402 0 1 681 307 88 490 1 769 797

4 122 676

36 137 281 30 000 000 1 578 948 4 051 933 506 400 36 531 247 30 000 000 1 578 948 4 405 259 547 040 33 596 718 30 000 000 1 578 948 637 770 1 340 000 13 424 707 14 131

Műszaki 

ellenőr

MINDÖSSZESEN

Eszközbeszerzéssel járó célok bemutatása

Építéssel járó célok bemutaátsa

2 tetőfelújítás

Egyéb közvetlen költségek

3

28 336 741

3

2 119 000

4

Közbeszerzési 

eljárás 

lebonyolítása

2 1 381 155 72 692 76 153 1 381 155 72 692 76 153
Tervezés_tető

felújítás

2018 Átcsoportosítás

Pályázatban Támogatói okirat Elszámolni kívánt összeg

2017 Beruházás megvalósításához (2019)

Maradvány/költségnövekmény



5 630 881

36 137 281 36 531 247

Projekt teljes 

összköltsége
36 137 281 36 531 247 33 596 718

Projekt 

elszámolható 

összköltsége

35 630 881 35 984 207 32 216 718

Projekt nem 

elszámolható 

összköltsége

506 400 547 040 1 340 000

Támogatás 

összege
30 000 000 30 000 000 30 000 000

Önerő 1 578 948 5 630 881 1 578 948 5 984 207 1 578 948

Saját forrás 4 051 933 4 405 259 637 770

Egyéb 506 400 547 040 1 340 000

Támogatási 

összeg (Ft, 

bruttó)

0

visszafizetési 

kötelezettség/önkormányzati 

megtakarítás

32 216 718

2 216 718

3 556 718

Ellenőrzés



szerződés 

dátuma
számlaszám

Számla összege 

(fizetett összeg, 

nettó+áfa)

Kifizetés 

dátuma

2017.03.31
IH4SA7813087 és 

IH4SA7813096
598 000

fizetve 2017-

ben

2017.03.29 YK2SA6087741 690 000 2017.05.29

2017.03.29 YK2SA6087842 840 000 2017.05.29

2018.07.02 AGRNR-2019-10 381 000 2019.03.14

2019.02.25 BFEV000010/2019 400 000 2019.07.25

2018.09.28 NQ9SB1330099 300 000 2019.01.28

3 209 000

0

0

2018.09.28 KIT6-SZ-1026050 12 859 207
fizetve 2018-

ban

2019.09.20
előlegszámla: 

2019/00007
4 611 300 2019.09.24

17 470 507

20 679 507

Számla

Eddig felhasználásra került

Önkormányzatról ment-nem pályázat 

keretein belül

2019.02.28



2 128 000

12 859 207

5 692 300

11 448 493

4 009 281

Ebből 2017-ben

Ebből 2018-ben

Felhasználható a támogatási összegből

Felhasználható az önerőből

Ebből 2019-ben

A 30.000.000,- támogatási összeg 2018.02.19. érkezett az Önkormányzat 

számlájára

Önerőből került megfizetésre

Támogatási összegből került 

megfizetésre

Támogatási összegből került 

megfizetésre
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E L Ő T E R J E S Z T É S  

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. október 10. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére 

 

Tárgy: Enyingi Család és Gyermekjóléti Központ kialakítása során felmerült tető statikai 

megerősítéséről 

Előterjesztő:  Viplak Tibor polgármester 

Készítette:  Farkas Renáta városfejlesztési ügyintéző 

 

A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített  

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1. Előzmény 

„Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítása” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás 

eredményeként az Önkormányzat és a Vállalkozó, mint az eljárásban nyertes ajánlattevő 2019.07.02. 

napján Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: vállalkozási szerződés) kötöttek az I. ütemre 

vonatkozóan és opcióként szerepel a II. ütem. 

A vállalkozási szerződés 1. számú módosítása 2019.09.10. napján aláírásra került a képviselő-testület 

288/2019 (VIII.28.) határozata alapján, mely a meglevő aljzatbetonra épült, mindennemű alapozás 

nélküli, 30 cm széles falak lebontását és újraépítését kezelte. A pótmunka költsége nettó 1.457.701,- 

forint + ÁFA (393 579,- forint), azaz bruttó 1 851 280,- forint, melyet az Önkormányzat 

átcsoportosítás révén tudott biztosítani. 

A vállalkozási szerződés 2. számú módosítása 2019.09.12. napján aláírásra került, mely a II. ütem 

megrendelés miatt vált szükségessé, tekintettel az időközben jóváhagyott többlettámogatásra, amiről 

a képviselő-testület a 311/2019.(IX.25) határozatával döntött. A II. ütem kivitelezési munkálatainak 

teljesítési határideje 2020.02.05. 

 

A fentiek ismeretében a kivitelezés költsége az alábbiak szerint alakul: 

 

KIVITELEZÉS nettó, Ft bruttó, Ft 

I. ütem 85 759 833,00 108 914 987,91 

pótmunka 1 457 701,00 1 851 280,27 

II. ütem 19 361 938,00 24 589 661,26 

Összesen 106 579 472,00 135 355 929,44 
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2. Tárgy 

A kivitelezés során többször felmerült statikai probléma: 

1. A vb. gerendás födém részen (később hozzáépített épületrész) a szarufák egy-egy ~1.2 m hosszú, a 

koszorúhoz átm.: 12 mm-es fém tüskével rögzített gerendára fekszenek fel. A gerendák kézzel 

megmozdíthatók, nem állékonyak. A vízszintes terhek teljes egészében a koszorúra nehezednek. 

2. A tetőhéjazat elbontása után a végfalon a födém alatt hosszanti 0,5-1,0 cm-es repedés keletkezett.  

3. A meglevő kéménytesteken elhúzások találhatóak, a kémények állékonysága kérdéses 

 

Megoldás: 

1. Új épületrészen a csonka alátámasztó gerendák összekötése: acélhuzal feszítővel, vagy faszerkezet 

(pallók) beépítésével. 

2. Kémények állékonyságának biztosítása pallókból készített kaloda beépítésével. 

 

A munkálatok tekintetében a Kivitelező árajánlatot adott, mely az előterjesztés mellékletében 

megtalálható. Az árajánlat alapján az anyag összesen nettó 388.670,- és munkadíj összesen nettó 

462.800, -, vagyis anyag költség és munkadíj összesen nettó 851.470, - + áfa, azaz bruttó 1.081.367, - 

forint. 

 

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a talajterhelési díjról és környezetvédelmi 

alapról szóló 28/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 10. § (1) bekezdése alapján 

környezetvédelmi alapot hozott létre, melynek felhasználásról a költségvetés elfogadásával 

egyidejűleg szükséges döntést hozni. A Képviselő-testület az 54/2018.(II.14.), és a 49/2019.(II.18.) 

határozatában rendelkezett a 2017. évi Környezetvédelmi Alap részét képező talajterhelési díj bevétel 

felhasználásáról, melyek az alábbiak: 

a) az Enyingi ér mederfenék süllyesztésére 4.000.000.- Ft, 

b) az Önkormányzat költségvetési számlájára – tekintettel arra, hogy a lakossági folyékony 

hulladék (szennyvíz) gyűjtését és elhelyezését az Önkormányzat egyéb saját bevételeinek 

terhére végezte el, ennek ellentételezésére – bevezetésre kerül végleges felhasználási céllal 

3.600.000.- Ft, 

c) az „Enyingi Polgármesteri Hivatal energetika korszerűsítése” pályázat II. ütemének 

kiadásához a többlettámogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a megítélt 

támogatásmegérkezéséig, átmenetileg, visszapótlási kötelezettséggel 10.702.983.- Ft kerül 

felhasználásra, 

d) továbbá a bevételből 381.000, - Ft-ot a Település Környezetvédelmi Program felülvizsgálatára 

biztosít. 

 

. 

A Környezetvédelmi Alap részét képező talajterhelési díj bevételéből az Önkormányzat költségvetési 

számlájára – tekintettel arra, hogy a lakossági folyékony hulladék (szennyvíz) gyűjtését és 

elhelyezését, valamint a települési hulladék begyűjtését és szállítását az Önkormányzat egyéb saját 

bevételinek terhére végezte el, ennek (részleges) ellentételezésére bevezetésre kerül végleges 

felhasználási céllal 1.082.000.- Ft.  

Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 
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3. Jogszabályi hivatkozások: 

- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2017. (XI.30.) 

önkormányzati rendelet 

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

- Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye 

támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 

- A Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény 

 

4. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: bruttó 

1.081.367, - forint a tartalék terhére. 

5. Határozati javaslatok 

- mellékletben  

6. Melléklet 

- árajánlat 

 

Enying, 2019. október 9. 

 

   

  Tisztelettel: 

 

 

Viplak Tibor 

polgármester s. k. 
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HATÁROZATI JAVASLAT I. 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019.(X.10) határozata a 49/2019. (II. 

18.) határozat módosításáról: 

A képviselő-testület 

1. elrendeli, hogy a 324/2019.(IX.25.) határozattal módosított 49/2019. (II.18.) határozatot kiegészíti 

az alábbival: 

„e). 

 A Környezetvédelmi Alap részét képező talajterhelési díj bevételéből az Önkormányzat 

költségvetési számlájára – tekintettel arra, hogy a lakossági folyékony hulladék (szennyvíz) 

gyűjtését és elhelyezését, valamint a települési hulladék begyűjtését és szállítását az Önkormányzat 

egyéb saját bevételinek terhére végezte el, ennek (részleges) ellentételezésére bevezetésre kerül 

végleges felhasználási céllal 1.082.000.- Ft.    

2. a határozat többi részét változatlan formában fenntartja, 

3. megbízza a jegyzőt, hogy a módosított határozatot egységes szerkezetbe foglalja. 

Felelős:  Viplak Tibor polgármester, Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. jegyző 

Határidő:  1 pont: azonnal 

3. pont ülést: követő 15 nap 

 

és  
HATÁROZATI JAVASLAT II. 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének  /2019.(X.10.) határozata a TOP-

4.2.1-15FE1-2016-00016 számú Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítása 

elnevezésű pályázattal kapcsolatos pótmunkáról: 

A képviselő-testület 

1. megismerte és tudomásul vette az előterjesztésben foglaltakat, 

2. a 2019. október 7. napján érkezett árajánlat alapján a tető statikai megerősítésére vonatkozó 

pótmunkát megrendeli nettó 851.470,- forint + ÁFA (229.897,- forint), azaz bruttó 1.081.367,- 

forint vállalási áron a Sárrét Plast Vagyonkezelő Zrt-től a TOP-4.2.1-15FE1-2016-00016 számú 

Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítása elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan, 

3. a 2. pontban meghatározott pótmunka értékének fedezetéül, az önkormányzat COFOG 01130, 

5110 részletező kód, K5 rovat, 055131 tartalékok előirányzati számlát, csökkenti bruttó 

1.081.367.-forinttal. Ezzel egyidejűleg az önkormányzat COFOG 104043, 5106 részletező kód, 

K7 rovat a 05711 ingatlanok felújítása számlát nettó 851.470,- forinttal és a 05741 felújítási célú 

előzetes áfa előirányzati számlát 229.897, - forinttal növeli meg. 

4. felkéri a felelős akkreditált közbeszerzési szakértőt a TOP-4.2.1-15FE1-2016-00016 számú 

Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítására vonatkozó Sárrét Plast Vagyonkezelő Zrt-

vel 2019.07.02. napján megkötött Vállalkozói szerződés módosításának előkészítésével, egyúttal 

felhatalmazza a polgármestert e módosító szerződés megkötésére az önkormányzat képviseletében 

eljárva, 

Felelős: Viplak Tibor polgármester, Révfalusi László osztályvezető 

Határidő: 1-2. és 4. pont azonnal, 3. pont ülést követő 15 napon belül 
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E L Ő T E R J E S Z T É S  

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. október 10. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére 

 

 

Tárgy: Tájékoztatás Enying Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása című, KEOP-

1.2.1/B/10-2010-0006 azonosító számú projekt megvalósítása során a kivitelező által nyújtott 

jóteljesítési bankgaranciák határidejének meghosszabbításáról  

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester  

Készítette:  László Ferencné városüzemeltetési ügyintéző  

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:    egyszerű / minősített  

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ezúton terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé az Enying Város szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása című, KEOP-1.2.1/B/10-2010-0006 azonosító számú projekt megvalósítása során 

a kivitelező által nyújtott jóteljesítési bankgaranciák határidejének hosszabbításáról szóló 

tájékoztatómat. 

 

Előzmények 

Enying város Képviselő-testülete több ülésén tárgyalta a KEOP-1.2.1/B/10-2010-0006 azonosító 

számú projekt keretében megvalósult szennyvízcsatornahálózat építés és szennyvíztisztítás 

beruházásához kapcsolódó garanciális időszak alatt feltárt hibák, hiányosságok, valamint azok 

megszüntetésére irányuló intézkedések teljesülésének kérdését. 

A projekt keretében Enying Város Önkormányzat szennyvíztisztító telepének FIDIC SÁRGA könyv 

szerinti tervezése és kivitelezése, valamint csatorna hálózatának FIDIC PIROS könyv szerinti 

kivitelezése történt meg. A VÁLLALKOZÁSI SZEZŐDÉS 5. fejezetének 5.1 pontja rendelkezik a 

garanciális kötelezettség határidejéről, mely szerint: 

„5.1. A Vállalkozó egységes jótállási kötelezettsége a sikeres Átvételtől számított 48 hónap (a 

vállalkozó ajánlata szerinti időtartam, de min. 36 hónap időtartam)” 

 

A szerződésben rögzített vállalkozói kötelezettségek teljesülése érdekében szerződést biztosító 

mellékkötelezettségként a kivitelező Konzorcium mind három tagja bankgaranciát nyújtott. 

 

 SIGNUM ALFA TEAM Kft. .  

Kezesi kötelezettségvállalásának vége:      2019.12.15. 

KÉSZ Építő és Szerelő Zrt..  

Kezesi kötelezettségvállalásának vége:      2019.10.27. 

BAU-TEAM Építőipari és Vállalkozási Kft. 

Kezesi kötelezettségvállalásának vége:      2019.10.31. 

 



Tekintettel arra, hogy a jótállási kötelezettség időtartama alatt jelentkező, feltárt hibák, hiányosságok 

teljes körű kijavítása nem történt meg, valamint a 2019. augusztus 28.-ai Képviselő-testületi ülésre a 

tárgyban készített  tájékoztató óta eltelt időben felmerült új hibák számosságára a 2019.szeptember 

13-án tartott 4 éves utó-felülvizsgálati eljárás során a Mérnök Konzorcium képviselőjének 

javaslatával összhangban - Enying Város Önkormányzata nevében a Polgármester az „Enying 2013” 

Konzorcium mindhárom tagjától a jóteljesítési bankgarancia határidejének meghosszabbítását kérte. 

 

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az „Enying 2013” Konzorcium tagjai a tárgyi 

projekt kapcsán kibocsátott jóteljesítési biztosíték lejáratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

SIGNUM ALFA TEAM Kft. .  

Kezesi kötelezettségvállalásának vége:      2019.12.15. 

KÉSZ Építő és Szerelő Zrt..  

Kezesi kötelezettségvállalásának vége:      2019.12.20. 

BAU-TEAM Építőipari és Vállalkozási Kft. 

Kezesi kötelezettségvállalásának vége:      2019.12.20.  

 

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy Enying Város Önkormányzata képviseletében a 

jóteljesítési bankgaranciák tartalmának (többek között az összeg) változatlanul hagyása mellett 

kizárólag csak a határidő lejárati idejének a hosszabbításával értettünk egyet. 

Az bankgaranciák eredeti példányai az Önkormányzat rendelkezésére állnak, melyek az előterjesztés 

1., 2. és 3. mellékletét képezik 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésemet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. 

 

1. Jogszabályi hivatkozások: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2017. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelet  

-  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 2. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: - 

 3. Bizottság javaslata: 

 4. Határozati javaslatok, rendelettervezet 

     - mellékletben 

5. melléklet 

      

     - Bankgarancia KÉSZ Zrt.  

     - Bankgarancia SIGNUM ……  

     - Bankgarancia BAU_TEAM …….  

 

      



Enying, 2019. október 08. 

Tisztelettel: 

Viplak Tibor 

                                                                                  polgármester s. k. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

(KT részére) 

 

           Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2019. (X.10) határozata Enying 

Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása című, KEOP-1.2.1/B/10-2010-0006 azonosító 

számú projekt  jóteljesítési bankgaranciák  határidejének meghosszabbításáról: 

 

 A képviselő-testület az Enying Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása című, KEOP-

1.2.1/B/10-2010-0006 azonosító számú projekt megvalósítása során a kivitelező  által nyújtott 

jóteljesítési bankgaranciák határidejének meghosszabbításáról szóló tájékoztatót megismerte és az 

abban foglaltakat tudomásul vette. 

 

Felelős:  Viplak Tibor polgármester 

Határidő:  azonnal 

 



GEI..{ERAII

Kedvezményezett (Jogosult): neve:
ctme:

Generali Biztosító Zrt.
1 066 Budapest, Teréz krt' 42-44'
Levelezésicím: 7602 Pécs' Pf' 888
Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333

generali.hu

JÓLTELJEsĺrÉsl xöreLEzVÉNY
készü!t egy eredeti példányban

Kotelezvényszám : 9 55609 1 59 2043604 5/AKG-1 4-oo04/47/M 1

neve
címe

Jelen nyilatkozat a Generali Biztosító Zrt. által20í5. október 27. napján 9556o9í592o436o45/AKG-14-
0004147 számon kiállított jóteljesĺtési kötelezvény egységes_szerkezetbe foglalt, valamennyi rláialyosrendelkezést tartalmazó 

- 
módosĺtása (utolsó móoošital aláhúzással lelolřei. A jelen módosítás akiállĺtásának napján.lép hatátyba, mely időponttól a Generali Biztosító-zrt. aźalábbi feltétetek szerintvállal kötelezettséget:

Biztosító (Kezes) l,"J:,' ffi"Ĺ1ľJ:::]ľ3,äľ;." 42-44.

Szerződő (Kötelezett) KÉsz Építő és Szere!ő Zrt.
6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27

Enying Város onkormányzata
8130 Enying, Kossuth u. 26.

A Szerzodő értesített bennÜnket az alábbi szerzodés (továbbiakban: Szerződés) megkotéséről:Szerzldéses Fetek: llleoy1p9lo; Enylng^Város _Öňko;mányzata, Vállatkozó': ,,eŇvluo 2013" Konzorcium,konzorcium vezető ceg: KESZ Épító-és_|zerytő zrt (6722 śz99ea, GutenbeĘ'i. 25-27.),konzorcium tagjai:
PIU-T.EAM Épĺtőlpari és Váttatkozási Kft. (7100 Szěksz,ára, xol"'"y ttp. 6. fsz./2.) és Signum Atfa TeamKereskedelmiés Szolgáttaó Kft. (1o47 Budapest, Fótiu. 56.)
S^z e rzŐ d é s m e g n e v e z é se : sz e rz őd é se s M e g á l l a p, oa a s
Szerződésben foglatt szotgáttatás megjetolěse:';váltatkozási szerződés a KE)P-1 .2.0/B10-2010-0006 számúprojekt keretében Enying Város Önkormányzat szennyvĺztisztĺti tetepének FtDlc'šÁŔon konyv szerintiteruezése és kivitelezése, valamint csatoriahátizatának FtDtC PtRoS konyv szerinti kivitelezése tárgyában,,.

Tájékoztatott továbbá a SzerzodÓ aľÓl, hogy a Szerződésben vállalt jótállási kötelezettségeinek teljesítését21 .650'600,- Ft összegĺi jólteljesítési kotelezvénnyel kell bĺztosítania.

A fentiekre tekintettel a Kezes a Kedvezményezett javárajelen kötelezvényt állítja ki.

1. Kezes kötelezettségvállalásának kezdete: 2015, oktôber 27 '

2. Kezes kötelezettségvállalásának vége: 2019. december 20. 16.00 óra

3' Kötelezvény osszege: 21.650'600,- Ft,- azaz huszonegymillió-hatszázötvenezer-
hatszáz forint

A kötelezvény összege_ a Kezes szolgáltatás ának ajelen kötele zvényre vonatkozó felso határa, s a Kezes jelenkötelezvény alapján fennálló fizetési kötelezeftsége mĺnoeň, a Kötelezvény alapján teljesített kifizetésösszegével automatĺkusan csökken.

4' A Kezes szolgáltatása: Jelen kezesi kötelezvén y alapjáln a^Kezes visszavonhatatlanul kötelezettségetvállal arra, hogy amennyiben a Kedvezményezettnek - a- szeŕžoaő Szerződésoeń ĺogialt jótállási kötelezettségenem' Vagy nem szerződésszerÜ teljesítése kovetkeztében - a fenti jogcímen ĺělmerrilő olyan kovetelésekeletkezik, melynek megfizetésére a Szerződö a Szerzódés alapján köiel"lezheto, 
"Lxo,. 

a Kezes a Szerzodohelyett a Kedvezményezett számára max.im.um^a kötelezvéńybón megjelölt összág erejéig fĺzetést teljesítkészfizető kezesként a Kedvezményezett által a'6. pontban ńeóielciIt cĺm"ŕe megktilotitt, eredetí példányú, fentikötelezvényszámra hivatkozó felszólításban (továbbiaknan: leńĺiä'i'i"i"plo o"'nii']ä'l" javára.

5. Az alábbĺokmányok a Lehívással együtt benyújtásra kell hogy kertiljeneka) aSzerződés nem, Vagy nem szerződésszerű teljesítése tényét és az ennek alapján felmerült követelésosszegét rögzito, a Kedvezményezett által cégszerĹien/szabályszerűen aláírt írásbeli nyilatkozat, és aszerződésszegés tényének, tartaĺmának, valamint a felmerült követelés összegének igazolásáraszol gálÓ szakvélemény;

ôłĺl
oooo

N

z

(.? 1n.,. .ii

|shán
Androa

Adószám: 10308024-4-44 o Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12001008_001 szakértő
FőVárosi Törvényszék Cégbírosága cg. 01_10-041305 . csoportos beszedési megbízás esetén a kedvezményezett azonosítója: A10308024
A társaság az |VASS által Vezetett olasz Biztosítói csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.



GENERATI

Generali Biztosító Zrt.
1 066 Budapest, Teréz krt' 42-44.
Levelezési cím:7602 Pécs, Pf. 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333

generali.hu

Kötelezvé n yszá m : 9 55609 1 592043 604 5/AKG-1 4-0004/47/M 1

b) a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hĺtelességét hitelt érdemĺo módon
bizonyító dokumentáció (30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány vagy számlavezeto
bank megfelelő, a Kedvezményezett Lehívást aláíró képviselőjének cégszerű aláírását igazolő
nyilatkozata)

6. A Lehívás benyújtásának helye:
Generali Biztosító Zrt.Vállalati Kockázatvállalási lgazgatóság 1066 Budapest, Teréz krt.42-44.

7. A kötelezvény alapján a Kezes kötelezettségvállalása a kötelezvényen megjelölt ĺdőpontban kezdódik, illetve
szűnik meg. Ennek megfelelően a kötelezvény alapján bármiféle Lehívásnak a 2. pontban megjelolt ĺdŐpontig a
Kezes részére meg kell érkeznie. A Kezes kotelezettségvállalása tehát a 2. pontban megjelölt időpontban
megszĹinik függetlenül attól, hogy a kötelezvéný a Kezes részére visszaszolgáltatták-e' Ezt megelőzően pedig
azon a napon szűnik meg, amikor a kötelezvény eredeti példányát a Kezes részére visszaszo|gáltatják, a Kezes
fĺzetési kötelezettségét a Kotelezvény összege erejéig teljes mértékben teljesítette, vagy a Lehíváshoz
megkövetelt módon aláírt és igazolt eredeti példányú lemondó nyilatkozatot juttatnak el Kezeshez, melyben a
Kezest a Kotelezvényben vállalt kötelezettségek alól visszavonhatatlanul mentesítik.

8.-A jelen kötelezvénybőlszármazó igények a Kezes és a Szerzódő előzetes, együttes írásbeli hozzď1árulása
nélkül nem engedményezhetők és nem ruházhatók át.

9' A jelen kötelezvényből származó bármely jogvita esetén a magyaľ jog az irányadó és a Kedvezményezett
székhelye szerinti bíróság az illetékes.

Budapest' 2019. oktÓber 04.

ĺ30'ĺ

Erdős Mihály
Elnök-vezérigazgató

Generali Biztosító Zrt

vállalati

Kiemelte
oo
NIz

Adószám: 10308024-4-44 o Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 1200'ĺ008-oo1oo594-oo1oooo8
Fővárosi Törvényszék cégbírósága cg. 01 -1 o-o41 3o5 . csoportos beszedési megbízás esetén a kedvezményezett azonosítóia: A1 o3o8o24
A társaság az |VASS által Vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tańozik.

















SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. október 10. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére 

 

Tárgy: Vállalkozási szerződés 1. Enying 016 hrsz.-ú út, 2. Enying 0141 hrsz.-ú út felújítási 

munkáira” tárgyú közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánításáról  

Előterjesztő:  Viplak Tibor polgármester 

Készítette:  Farkas Renáta településfejlesztési ügyintéző 

 

A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített  

A szavazás módja:         nyílt/ titkos  

 

A sürgősséggel történő tárgyalást az ajánlati kötöttség határideje indokolja. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

1. Előzmények  

A Vp6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 

elnevezésű pályázati felhívásra, Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

által benyújtott „Külterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása és útfenntartáshoz kapcsolódó 

gépbeszerzés Enyingen” elnevezésű pályázat, bruttó 61.045.371,- forint összegű vissza nem 

térítendő támogatásban részesült. Az Önkormányzat bruttó 30.522.000,- forint előleget igényelt a 

beruházás megvalósításához. 

A pályázat tekintetében az 1. célterület magába foglalja az enyingi 016 hrsz.-ú, természetben 

Enying, Török Bálint utca folytatásában lévő 1562 m hosszú külterületi utat és az enyingi 0141 

hrsz.-ú, természetben a Szennyvíz telep után lévő zártkertet követő 810 m hosszú útszakasz 

karbantartását, felújítását. Az enyingi 0141 hrsz.-ú útszakasz tekintetében jogerős építési engedély 

áll az Önkormányzat rendelkezésére. A 2. célterület 1 db vontatott gréder és 1 db rézsűzúzó 

beszerzésére biztosít lehetőséget.  

A 2. célterület tekintetében a vontatott gréder és a rézsűzúzó beszerzése megtörtént és a szakmai 

beszámoló elfogadásra került. 

Az 1. célterületre vonatkozóan az Xineon-It Műszaki Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Kft.) 

3/2017. munkaszámú terve alapján, az enyingi 016 hrsz.-ú, természetben Enying, Török Bálint utca 

folytatásában lévő mezőgazdasági út felújítása, a FE/UT/NS/A/196/1/2017 ügyiratszámú hatósági 

nyilatkozat alapján - nem engedélyköteles. A Kft. 4/2017. munkaszámú terve alapján, az enyingi 

0141 hrsz.-ú, természetben Enying, szennyvíztelepi út építése, engedélyezésre került, a 

FE/UT/NS/A/199/25/2017 ügyiratszámú határozat szerint. 

Mindkét útszakasz tekintetében a kivitelezési költségek megemelkedése miatt vált szükségessé a 

terv módosítása, melyet a tisztelt Képviselő-testület a 160/2019.(V.09.) határozatával elfogadott. (A 

nyomvonalban változás nem történt, a burkolat szélessége továbbra is 4 m. A módosított tervben 

egyoldali csapadékvíz elvezető árok szerepel, az út egyoldali lejtésével. Valamint a földmunka során 

kevesebb mennyiségű föld kerül kitermelésre, mivel a módosított terv szerinti pályaszerkezet - mint 

az a mintakeresztszelvényen is látszik - jórészt nem bevágásban épül meg.) Az enyingi 0141 hrsz.-ú 

útszakaszra vonatkozó módosított engedély 2019.06.20-án „véglegessé” vált. 

 

 



 

 

A 162/2019.(V.09.) képviselő-testületi határozat alapján a módosított tervdokumentáció szerint a 

közbeszerzési eljárás 2019.05.21-én megindításra került, mely során 4 társaság nyújtotta be az 

ajánlatát 2019.06.14-ig. 

A közbeszerzési eljárás során beérkezett legkedvezőbb ajánlat alapján az Önkormányzatnak bruttó 

25.399.810,-forintot kellene saját költségvetéséből biztosítani mindkét útszakasz felújítása esetén: 

Eltérés

elszámolni 

tervezett

elszámolni 

tervezetten 

felüli 

Elszámolh

ató( nettó, 

Ft)

áfa bruttó nettó áfa bruttó bruttó

Tervezői 

Költségbec

slés_kivitele

zésre(016 

hrsz)

33 633 918 0 26 483 399 7 150 517 33 633 916 29 568 505 7 983 496 37 552 001 -3 918 085

Tervezői 

Költségbec

slés_kivitele

zésre(0141 

hrsz)

21 860 038 0 17 212 626 4 647 409 21 860 035 34 127 370 9 214 390 43 341 760 -21 481 725

Megnevezés

Pályázatban Támogató okirat

Közbeszerzés során beérkezett 

legkedvezőbb ajánlat  (Orinoco 

'2002 Kft.)

 

A 162/219.(V.09.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott közbeszerzési dokumentum 

részajánlattételi lehetőséget biztosít, vagyis az enyingi 016 és az enyingi 0141 hrsz.-ú utak 

felújítására vonatkozóan külön-külön szerződés kerül aláírásra eredményes eljárás esetén, illetve 

ezáltal az Önkormányzat leszerződhet csak az egyik út felújítási munkálatainak az elvégzésre is. 

 

2. Tárgy 

Figyelembe véve, hogy az Önkormányzat saját költségvetéséből nem tudja a bruttó 25.399.810,-

forint összeget biztosítani így, az 1. célterület tekintetében megjelölt két útszakasz (az enyingi 0141 

és 016 hrsz.) helyett egy útszakasz (az enyingi 016 hrsz.-ú útszakasz) megvalósítását 

kezdeményezte az Önkormányzat, a 261/2019.(VIII.28.) képviselő-testületi határozat alapján. 

A megindított közbeszerzési eljárásban az ajánlati kötöttség 2019. augusztus 13-a volt. Az 

Ajánlattevők a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 70. § (2) 

bekezdés alapján további 60 nappal fenntartották ajánlatukat.  

A tárgyi eljárásban 2019. október 14-én lejár az ajánlati kötöttség – ezért legkésőbb ezen a napon 

eredményt kell hirdetni, az ajánlati kötöttség a Kbt. fent hivatkozott rendelkezése alapján már nem 

hosszabbítható meg. 

Tekintettel arra, hogy a benyújtott változásbejelentő elbírálása még folyamatban van, javaslom az 

eljárás eredménytelenné nyilvánítását az alábbiak miatt. 

Abban az esetben, ha a támogató nem járul hozzá a változásbejelentő kérelemben foglaltakhoz, úgy 

mindkét utat el kell készíteni, ehhez ugyanakkor nem rendelkezünk elegendő forrással, az 

eredményes közbeszerzési eljárás pedig szerződéskötési kötelezettséget keletkeztet az ajánlatkérő 

részéről. A megoldás az lehet, hogy a támogató döntése után újabb eljárást kell lefolytatni. 

Kérem, a határozati javaslat szíves elfogadását! 

A javaslatról a Kbt. 27. § (5) bekezdésében foglaltak alapján név szerinti szavazást kell tartani. 

 

 



3. Jogszabályi hivatkozások: 

- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 26/2017. (XI.30.) 

önkormányzati rendelet (SzMSz.) 

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

4. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:  

Nem releváns. 

5. Határozati javaslatok, rendelettervezet 

 Mellékletben 

6. Melléklet 

- képviselő-testületi határozat 

 

Enying, 2019. október 9. 

 

Viplak Tibor 

polgármester s. k. 



 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2019.(X.10.) határozata a 

„Vállalkozási szerződés 1. Enying 016 hrsz.-ú út, 2. Enying 0141 hrsz.-ú út felújítási 

munkáira” tárgyú közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánításáról: 

A képviselő-testület 

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat, 

2. a „Külterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása és útfenntartáshoz kapcsolódó 

gépbeszerzés Enyingen” pályázat keretein belül 2019.05.21-én megindított „Vállalkozási 

szerződés 1. Enying 016 hrsz.-ú út, 2. Enying 0141 hrsz.-ú út felújítási munkáira” tárgyú 

közbeszerzési eljárás 1. sz. részét – mivel az ajánlatkérő a pályázat megvalósításához nem 

tud többletforrást biztosítani – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 75. § (2) bekezdésének a) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja, 

3.  a „Külterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása és útfenntartáshoz kapcsolódó 

gépbeszerzés Enyingen” pályázat keretein belül 2019.05.21-én megindított „Vállalkozási 

szerződés 1. Enying 016 hrsz.-ú út, 2. Enying 0141 hrsz.-ú út felújítási munkáira” tárgyú 

közbeszerzési eljárás 2. sz. részét – tekintettel arra, hogy az EKR-ben rögzített adattal 

igazolható rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés 

megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel – 75. § (2) 

bekezdésének b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja, 

4. felkéri a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, hogy a fentieknek megfelelően a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős:  Viplak Tibor polgármester 

Határidő:  Kbt. szerint 
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Bélyegző










