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Készítette: dr. Kormányos László jegyző 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. április 4. napi ülésére 

 

Tárgy: Döntéshozatal a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 kódszámú, „Zöld város 

kialakítása Medgyesegyházán” projekt közbeszerzési eljárásainak ügyében 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Amint az ismeretes, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-

2.1.2-15-BS1-2016-00014 kódszámú, „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán” 

elnevezésű projekt vonatkozásában. A projekt vonatkozásában két közbeszerzési eljárás indult 

az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül. Az eljárások neve: „Rekortán 

futókör építése” valamint „Zöld város kialakítása”.  

 

I. „Rekortán futókör építése” 

 

Az ajánlatok beérkezési határideje 2019. március 14. napja volt, a bontásra azon a napon sor 

került. A bontás során megállapítást nyert, hogy a megadott határidőig 1 érvényes kivitelezői 

árajánlat érkezett. Így, mivel csak egy pályázat érkezett be, nincs szükség a 10 napos 

szerződéskötési moratórium betartására, tehát a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés a 

lehető legrövidebb időn belül aláírásra kerülhet. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat 

elfogadására. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi a 

TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 kódszámú, „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán” 

elnevezésű projekt „Rekortán futókör építése” tárgyú ajánlati rész vonatkozásában 

lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményét, a lefolytatott eljárást eredményesnek 

nyilvánítja. A képviselő-testület úgy határozott, hozzájárul ahhoz, hogy fenti projekt 

vonatkozásában – az előterjesztés mellékletét képező Bírálati jegyzőkönyv és Döntési javaslat 

alapján – a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés aláírásra kerüljön az eljárás 

nyertesével, Szegedi Pál (6600 Szentes, Jókai u. 110.) egyéni vállalkozóval.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a vállalkozási 

szerződés aláírására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 



 

II. „Zöld város kialakítása” 

 

Az ajánlatok beérkezési határideje 2019. március 14. napja volt, a bontásra azon a napon sor 

került. A bontás során megállapítást nyert, hogy a megadott határidőig 2 érvényes kivitelezői 

árajánlat érkezett, melyből 1 volt érvényes.  

 

Jelen esetben, mivel két pályázat érkezett be, a Kbt. 131. § (8) bekezdése alapján szükség az 5 

napos szerződéskötési moratórium betartására. Így a szerződés megkötésére az írásbeli 

összegzés megküldését követő 6. naptól van lehetőség. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok 

elfogadására. 

 

 HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi a 

TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 kódszámú, a „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán” 

elnevezésű projekt „Zöld város kialakítása” tárgyú ajánlati rész vonatkozásában lefolytatott 

közbeszerzési eljárás eredményét, a lefolytatott eljárást eredményesnek nyilvánítja. A 

képviselő-testület úgy határozott, hozzájárul ahhoz, hogy fenti projekt vonatkozásában – az 

előterjesztés mellékletét képező Bírálati jegyzőkönyv és Döntési javaslat alapján – a 

kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés aláírásra kerüljön az eljárás nyertesével, Bólem 

Kft. (5600 Békéscsaba, Őszi u. 3.).  

 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a vállalkozási 

szerződés aláírására és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Medgyesegyháza, 2019. április 3. 

 

 

 dr. Nagy Béla György sk.  

 polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

dr. Kormányos László sk.  

            jegyző 

 

 


