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1.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2020. augusztus 27-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:
Tárgy:
Előterjesztés jellege:

Tatár László polgármester
Polgármesteri tájékoztató
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

0

Készítette:

Tatár László polgármester

Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

2020. augusztus 18.
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F e g yv e r ne k V á r o s P o lg á r m e s t e r e
Feg yver nek, Szent Erzsébet út 171.
Tájékoztató

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. augusztus 27-ei ülésére a
két ü lés közötti eseményekről, intézked ésekről.
Tisztelt Képviselő-testület!
A két ü lés közötti események:






I.

2020. augusztu s 5-én fogadónapot tartot tam.
2020. augusztu s 7-én a Vöröskereszt által szervezett nyári
táborzáró
ünnep ségén
vettem
részt,
amelyen
átvehett e
Fegyvern ek Város Ön kormányzata az „ÉV TÁMOGATÓJA”
megti szteli címet.
2020. augusztu s 10-én Ö rményes K özség polgármesteréve l
folytattam egyezt etést a közleked ésfejlesztés p rojekt lezárása
érdekéb en.
2020.
augusztu s
11- én
a
Törökszentmi klósi
Mun kaügyi
K özpontban
aláí rt am
a
hosszab b
idejű
hagyományos
közfoglalkoztatási p rogram hatósági szerződését és a nyári
diákmun ka p lu sz foglalkoztatási lehetőségéről szóló h atóság i
szerződ ést.

Átruházott hatáskörben hozott döntések
A.) Polgármester döntései: augusztus hónapban
1.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 19/2019.(XI.29.) rendelet alapján
biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés:
- rendkívüli települési támogatás elhunyt személy
eltemettetéséhez hozzájárulás
- átállási támogatás (7. §)
- Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. §) - ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. §)
- köztemetés (szoc.tv.48.§)
B.) Bizottság döntései:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló
19/2019.(XI.29.) rendelet 5. § (2) bekezdés alapján biztosított átruházott
hatáskörében hozott döntései:
- rendkívüli települési támogatás megáll.
1
a) pénzbeli
1
b) természetbeni
- rendkívüli települési támogatás elutasítás
8
- kamatmentes kölcsön
-
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II.

Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás,
szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyoni értékű
jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések 2020. augusztus 18-ig:

III.

Fontosabb jogszabályok : -

………/2020.(VIII.27.) sz.

határozati javaslat:

A Polgármesteri tájékoztató elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri tájékoztatót
elfogadja.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai

Fegyvernek, 2020. augusztus 18.

Tatár László
polgármester

2.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2020. augusztus 27-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Tatár László polgármester
Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetőjének 2019.
évi beszámolója „Fegyvernek Város közrendjének –
közbiztonságának helyzetéről”
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:
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Készítette:

Dr. Téglás Zoltán r. ezredes, kapitányságvezető

Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

2020. augusztus 10.

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. augusztus 27-ei ülésére a
Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetőjének 2019. évi beszámolója „Fegyvernek
Város közrendjének – közbiztonságának helyzetéről”
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. §. (4) bekezdése alapján a rendőrkapitány vagy
kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő
települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról,
diagramokkal alátámasztva.
Ez alapján a mellékelt beszámolót készítette el a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság
vezetője.
Fentiek szerint javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását.
………./2020.(VIII.27.) sz.

határozati javaslat:

A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetőjének 2019.
„Fegyvernek Város közrendjének – közbiztonságának helyzetéről”

évi

beszámolója

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló 1994.
évi XXXIV. tv. 8. §. (4) bekezdése alapján a Törökszentmiklósi
Rendőrkapitányság vezetőjének „Fegyvernek Város közrendjének –
közbiztonságának helyzetéről” készült 2019. évi beszámolót elfogadja.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni a Rendőrség
2019. évben végzett munkáját.
Erről értesül:
1.) Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője
2.) Fegyverneki Rendőrőrs parancsnoka
3.) Tatár László polgármester
4.) dr. Pető Zoltán jegyző
5.) Képviselő-testület tagjai

Fegyvernek, 2019. május 20.
Tatár László
Polgármester

TÖRÖKSZENTMIKLÓSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
VEZETŐJE

Szám: 16070/471-/2020.ált.

BESZÁMOLÓ

A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről
Fegyvernek város Önkormányzata Képviselő-testülete részére

2020.

Cím: 5200 Törökszentmiklós Kossuth Lajos út 143 Pf.:28
Telefon: 56/590-110; Fax: 56/590-114
e-mail: ugyelet.torokszentmiklosrk@jasz.police.hu
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Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!
Az előző évekhez hasonlóan ezúttal is tájékoztatást nyerhetnek településük közbiztonsági
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos
feladatokról diagramokkal alátámasztva, valamint megosztjuk Önökkel munkánk
eredményeit, a 2019-es év eseményeit.
I. Arendőrkapitányság és a település közbiztonsági helyzetének értékelése
1. A bűnügyi helyzet bemutatása.
1.1. Aregisztrált bűncselekmények számának alakulása.
Az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Statisztika (ENyÜBS) adatai alapján a
Rendőrkapitányság illetékességi területén elkövetett regisztrált bűncselekmények száma 2018.
évben 475, míg 2019. évben 421 volt, mely 11,4 %-os csökkenést jelent.
Fegyvernek város közigazgatási területén 2019. évben 82, míg 2018. évben 102
bűncselekmény elkövetését regisztráltuk, mely 19,6 %-os csökkenés.
1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása.
Az összes közterületen elkövetett bűncselekmények száma 2019. évben 141 (előző évben
156), így ez az adat 10,6 %-oscsökkenést mutat.
Fegyvernek város közigazgatási területén 2019-ban 18, 2018. évben 28 közterületen
elkövetett bűncselekményt regisztráltunk, amely 35,7 %-os csökkenés.
1.3.

A regisztrált bűncselekmények
változása(bűnügyi fertőzöttség).

100

ezer

lakosra

vetített

aránya,

A Rendőrkapitányság illetékességi területén a bűnügyi fertőzöttség, vagyis a 100.000 főre jutó
bűncselekmények száma a 2018. évi 1356,2-ről 1202,2-re változott, mely 11,4 %-os
csökkenés.
A településen a 100 ezer főre jutó bűncselekmények száma a Központi Statisztikai Hivatal
legutóbbi lakónépességi adatait figyelembe véve a 2018. évi 1643,8-ról 1343,4-re csökkent.
1.4. A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása.
Rendőrkapitányságunk illetékességi területén a kiemelten kezelt bűncselekmények száma a
vizsgált időszakban 284, míg a 2018. évben 282 volt, amely 0,73 %-os növekedést jelent.
Fegyvernek közigazgatási területén 2018. évben 62 kiemelten kezelt bűncselekményt
regisztráltunk, 2019-ben 50 esetet, amely 19,3 %-os csökkenés.
A kiemelten kezelt bűncselekmények megoszlása:
Testi sértést 2019. évben 4 esetben (ebből 2 esetben súlyos testi sértés), míg 2018-ban 5
esetben regisztráltunk.
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Kiskorú veszélyeztetése bűncselekményt 2019. évben 4 esetben regisztráltunk, 2018. évben
nem történt ilyen cselekmény a településen.
A garázdaságok száma a 2018. évi 6-ról 3-ra csökkent.
Lopás bűncselekményt 2019-ben 39, 2018-ban 43 esetben regisztráltunk, melyekből 2019.
évben 11, míg 2018. évben 9 volt a lakásbetörések száma.
A rablás, kifosztás bűncselekmények száma a 2018. évi 1 esetről 0-ra csökkent.
A rongálást 2019. évben 0 esetben, 2018. évben 2 esetben regisztráltunk.
Jármű önkényes elvétele bűncselekményt 2019. évben nem regisztráltunk, 2018. évben 2
esetben történt ilyen bűncselekmény.
Zsarolás bűncselekményt 2019. évben nem regisztráltunk, 2018. évben 2 esetben történt ilyen
bűncselekmény.
1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények
szöveges értékelése.
A Rendőrkapitányság illetékességi területén 2019. évben 421 bűncselekményt regisztráltunk,
ebből 284 volt a kiemelten kezelt bűncselekmények, 137 az egyéb bűncselekmények száma.
A Fegyvernek város közigazgatási területén elkövetett 82 bűncselekmény közül 50 volt a
kiemelten kezelt, 32 az egyéb bűncselekmények száma.
1.6. A helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény
nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó – nyilvános
információk rövid összefoglalása.
A Törökszentmiklós Rendőrkapitányságon nyomozás került elrendelésére, mivel 2019. 12.
14. napon az esti órákban 18 óra és 18 óra 45 perc közötti - pontosabban meg nem
határozható- időintervallumban két jászkiséri lakos megrugdosta és kézzel megrángatta a
fegyverneki lakos tulajdonát képező ingatlan utcafronti kerítését, közben azt kiabálta, hogy
"gyertek ki, még ma meg lesztek gyilkolva". A cselekmény során rongálási kár nem
keletkezett.
A cselekmény alkalmas 1 rendbeli a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
339. § (1) bekezdésébe ütköző és a szerint minősülő garázdaság vétség elkövetésére.
A nyomozás során megállapításra került, hogy a konfliktusba kerülő két család hosszabb ideje
rossz viszonyban van. A kialakult konfliktus követően, amit a helyszínre érkező rendőrök
szakítottak félbe, megszüntetve a jogsértést, előállításra kerültek az elkövetők.
A soron kívül végrehajtott nyomozati cselekményeknek köszönhetően a nyomozás 2019.
december 19-én nyomozó hatóságunk eredményesen befejezte.
2. A bűnüldöző munka értékelése.
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2.1. A nyomozás-eredményességi mutató alakulása.
A Rendőrkapitányság illetékességi területén elkövetett összes bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója 2019. évben 71,6 %-os volt, míg 2018. évben 77,8 %.
2.2 A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozás-eredményességi
mutatója.
A Rendőrkapitányság illetékességi területén 2018. évben 88,1 %-os volt a közterületen
elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója, amely 2019. évben 87,7 %ra változott.
2.3. A kiemelten kezelt bűncselekményeknyomozás-eredményességi mutatójának
alakulása.
A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás-eredményessége 2018. évben 65,8 % volt,
mely 2019-ban 62,7 %-ra csökkent.
2019. évi részletes nyomozás-eredményességi mutatóink az alábbiak:
A testi sértések nyomozás-eredményességi mutatója 100,0 az előző évi 94,1 %, ezen belül a
súlyos testi sértéseké 100 %, szemben a 2018. évi 80,0 %-kal.
A garázdaság bűncselekmények nyomozás-eredményessége 100 %, a 2018.évi is 100,0 %.
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (a terjesztői magatartások tekintetében)
bűncselekmények nyomozás-eredményessége nem szerepelt ilyen jellegű bűncselekmény
hiánya miatt, ez az adat 2018. évben 100,0 % volt.
A lopás bűncselekmények (a betöréses lopásokkal együttesen) nyomozás-eredményessége
51,2 % az előző évi 51,2 %-hoz hasonlóan, a zárt gépjármű feltöréseké 100 % volt 2018.
évben. 2019. évben nem volt zárt gépjármű-feltörés.
A lakásbetörések nyomozás-eredményessége 35,7 %, míg 2018-ban 55,2%.
A rablás bűncselekmények nyomozás-eredményessége mindkét évben 100 %.
A zsarolás bűncselekmény tekintetében a nyomozás-eredményességi mutató 100 %-os volt
2019. évben, 2018. évben hasonlóan 100%-os volt.
Kifosztás bűncselekmény tekintetében ez a mutató 2018. évben 100 %-os volt, míg 2019.
évben nem történt ilyen bűncselekmény.
A rongálás vonatkozásában a nyomozás-eredményességi mutató a 2018. évi 75,0 %-ról 83,3
%-ra nőtt a 2019. évben.
Jármű önkényes elvétele kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények vonatkozásában 100
%-os a nyomozás eredményességi mutató mindkét évben.
3.A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok.
Az adatok 2020. február 25-én kerültek lekérdezésre a RZS Neo Oracle BI rendszerből.
A Rendőrkapitányság illetékességi területén 2019. évben 153 esetben indult tulajdon elleni
szabálysértés miatt eljárás, 2018. évben pedig 204 esetben. A felderítési mutató 2019. évben
45,45 % volt.
Illetékességi területünkön a bolti lopások nélküli egyéb lopások ismeretlen tetteses felderítési
mutatója 2018. évben 40,23 %, 2019. évben 49,18 %volt.
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Fegyvernek város közigazgatási területén 2018. évben 48esetben, 2019-ben pedig 28 esetben
indult tulajdon elleni szabálysértés miatt eljárás. A felderítési mutató bolti lopás nélküli egyéb
lopások tekintetében 2019. évben 64,71 %volt.
4. A közlekedésbiztonsági helyzet,az abban bekövetkezett változások.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján.
A személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek száma 2019. évben 60, míg 2018-ben 67
volt, amely 10 %-os csökkenést jelent. Az ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési
balesetek száma 2019. évben 3 és 2018. évben 2 volt a Rendőrkapitányság illetékességi
területén.
A halálos balesetek száma 2019. évben 5, 2018-ben 3 volt, amely 65 %-os emelkedést mutat.
A súlyos sérüléses balesetek száma 2019-ban 17, a 2018. évi 31 baleseti számhoz viszonyítva
ez 45 %-os csökkenést mutat. A könnyű sérüléses balesetek száma a 2018. évi 33-ről 38-ra
növekedve, 15 %-os növekedést mutat.
2018. évben 108 anyagi káros baleset volt a Rendőrkapitányság illetékességi területén, míg
2019. évben 93.
Fegyvernek város illetékességi területén 2018 évben 15, 2019 évben 12 személysérüléses
közúti közlekedési baleset történt. 2019. évben 1 halálos kimenetelű, 4 súlyos sérülést
eredményező, 7 könnyű sérülést eredményező baleset történt. 2019. évben 9 személy 8 napon
belül gyógyuló könnyű, 7 személy 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedett és 6 fő
életét vesztette a baleset során.
A közúti közlekedési szabályszegés miatti közigazgatási hatósági bírságolásra vonatkozó
adtok, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi .I.törvény 20. §. (1) bekezdés k) pontjába ütköző
jogsértések miatt kezdeményezett eljárások az alábbiak szerint alakultak a Törökszentmiklósi
Rendőrkapitányság illetékességi területén:
-A továbbhaladás tilalmára vonatkozó, forgalomirányító fényjelző készülék előtti megállási
kötelezettség megszegése miatt: 34 eljárás
- Biztonsági öv használatára vonatkozó rendelkezések megszegése miatt: 113 eljárás
- Ittas vezetés: 26 eljárás
- Sebességtúllépés: 33 eljárás
- Behajtási tilalomra és a kötelező haladási irányra vonatkozó rendelkezések megszegése
miatt: 6 eljárás
5. Az illegális migráció helyzete.
A Rendőrkapitányság illetékességi területén kifejezetten a migrációval kapcsolatos
bűncselekmények nem váltak ismertté.
Rendőrkapitányságunk határszakasszal nem rendelkezik, így illetékességi területünkön
határforgalom ellenőrzési és közvetlen határőrizeti feladatokat nem látunk el.
Rendszeresen hajtottunk végre mélységi migrációs ellenőrzéseket afőközlekedési
útvonalainkon, a pályaudvarokon, illetve szállásadó helyeken. Az előző évekhez viszonyítva
jelentősen csökkent az elvezénylés a déli határszakaszra.
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II. A rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal
kapcsolatos feladatok.
Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél alkalmazott
határrendészeti, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti
egységes rendészeti statisztikai rendszer (HIIKK), a RobotzsaruNeo rendszer, valamint a
Netzsaru rendszer adatai alapján.
1.A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek biztonsága.
A folyamatos rendőri jelenlét működési területünkön biztosított. 2018. évben a közterületre
vezényelt létszám 4732 fő volt, 45606 óra közterületi óraszámmal. 2019. évben a közterületre
vezényelt létszám 4521 fő volt, 45159 óra közterületi óraszámmal.
A rendőrkapitányság járőrei tevékenységüketönállóan, illetve adott esetben összevonva,
közösen hajtják végre a körzeti megbízotti illetve a közlekedésrendészeti állománnyal.
A közterületi jelenlét szélesítése érdekében a korábbiaknál is szorosabb együttműködést
alakítottunk ki a helyi polgárőr egyesületekkel, a közterület-felügyelőkkel, halőrökkel,
vadőrökkel, természetvédelmi őrökkel. Velük megvalósítottuk a közös, az eddigieknél
összehangoltabb szolgálatszervezést, mellyel célunk a személy- és a vagyon elleni
bűncselekmények emelkedésének megakadályozása volt.
2.A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata.
A közrendvédelmi szolgálati ág teljes állománya vezényléses munkaidőrendszerben teljesített
szolgálatot. A járőri állomány rendszerint 12 órás szolgálatokat látott el, mely alatt a hatékony
szolgálatvezényléssel végrehajtottuk a fokozott ellenőrzéseket is. A feladatok ellátásához az
alapszolgálati órák mellett központi keretből finanszírozotttúlszolgálat elrendelésére is sor
került.Migrációs helyzet kezelése kapcsán a 2019. évbentovább csökkent az elvezénylés a
déli határszakaszra.
A körzeti megbízotti állomány alapfeladatai végrehajtása mellett bevonásra került a
közrendvédelmi akciókba, rendezvénybiztosításokba és a legnagyobb létszámban ezen
állomány vett részt a jelentős számú közlekedési és bűnügyi szakterület által szervezett és
végrehajtott akciókban, fokozott ellenőrzésekben is.
Az állandó rendőri jelenlétet Törökszentmiklós területén tudtuk biztosítani. A többi
településen a folyamatosan végrehajtott közbiztonsági és bűnügyi elemzést követőn
biztosítottuk a rendőri jelenlétet. A Tevékenység-irányítási Központ küldésére, illetve a
bejelentésekre a legtöbb esetben rövid időn belül reagáltunk, ezt azonban befolyásolta az
intézkedés távolsága az aktuális kiindulási helytől.
A közterületi állomány által végrehajtandó kötelező feladatok az elmúlt időszakban nem
csökkentek, inkább növekvő tendenciát mutathattunk ki. A bejelentésekre történő reagálások,
kötelezően végrehajtott ellenőrzések, akciók, helyszínbiztosítások számában is növekedés
tapasztalható, így egyre kevesebb lehetőség maradt az önállóan kezdeményezett
intézkedésekre.
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A kényszerítő eszközök használata további csökkenést mutat a korábbi évekhez képest, mely
a folyamatos képzéseknek és ellenőrzéseknek, szakmai iránymutatásoknak köszönhető. A
végrehajtó állomány mérlegelte az előállítások során a bilincs használatát, és abban az
esetben, amikor az előállított személy együttműködő volt a hatósággal, eltekintettek a
bilincshasználattól.
A Rendőrkapitányság illetékességi területén 2019-ben 87 elfogás, 96 előállítás, 58
végrehajtott elővezetés, 66 biztonsági intézkedés történt, 71 esetben büntető, 326 esetben
szabálysértési feljelentés készült, 696 alkalommal szabtunk ki helyszíni bírságot, 2418
esetben alkalmaztunk figyelmeztetést, 40 esetben került sor pozitív eredményű szonda
alkalmazására.
A helyszíni bírságok kiszabásánál a parancsnoki és a végrehajtói állomány szem előtt tartotta
az intézkedési kultúraváltás kapcsán megfogalmazott célt, amely szerint polgárbarát, segítő
támogató intézkedéseket kell foganatosítani a rendőrségi arculatváltásának szellemében. Ezt
szem előtt tartva, amennyiben a helyszínen intézkedő rendőr azt elegendőnek tartja,
figyelmeztetést alkalmaz a szabálysértő állampolgárral szemben.
A Rendőrkapitányság illetékességi területéna rendőri szervek lakossági és hivatalos
kapcsolatok útján általában minden jelentősebb rendezvényről tudomást szereztek. Sem
magánszemélyek, sem szervezetek, cégek, egyesületek, vagy intézmények által szervezett
rendezvények kapcsán nem merült fel a rendőrség tevékenységével kapcsolatos panasz.
Rendőreink szakszerűen, törvényesen, megfelelő helyen és módon hajtották végre
feladataikat. Az ellenőrzések tapasztalata, hogy az intézkedések színvonala emelkedett.
3.A rendezvénybiztosítások.
A rendőrkapitányság illetékességi területén, így a Fegyvernek város területén 7alkalommal
megtartott rendezvények megtartását felügyeleti biztosítással hajtottuk végre. A rendezvények
megtartása előtt az önkormányzattalminden esetben felvettük a kapcsolatot, és tájékoztatást
kértünk a megtartandó rendezvényekről.
A tájékoztatókban minden esetben szerepelt a rendező neve, elérhetősége, a rendezvény
helyszíne, a várható létszám, és rendezvényt biztosító személyek száma. A helyi
polgárőrségekkel minden esetben felvettük a kapcsolatot, és közös szolgálatszervezéssel
hajtottuk végre a rendezvénybiztosításokat, a biztosítások során kiemelt esemény nem történt
az év folyamán.
A rendezvénybiztosítások során rendőri intézkedésre okot adó körülmény nem merültek fel.
4.A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése.
A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság illetékességi területe teljes egészében lefedett
körzeti megbízotti körzetekkel, így a Fegyvernek város illetékességi területe is, a körzeti
megbízottak,Kácsor József r.főtörzsőrmester és Niszper Dávid r.főtörzsőrmester és Tóth
Tamás r.törzsőrmester 2019-ben összesen 4268 óra szolgálatot láttak el, ennek jelentős részét
Fegyvernek város közigazgatási területén, közterületen.
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A körzeti megbízottak a körzeti megbízotti iroda épületében tartják meg fogadóóráikat, a
lakosság számára elérhetőek, a velük való kapcsolattartás napi szintű.
5.Az ügyeleti tevékenység, a Tevékenység-irányítási Központ működése.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság szolnoki székhelyű Tevékenységirányítási Központjával a kapcsolat kiváló, hiszen a szolgálatban lévő hivatásos állomány
segíti egymás munkáját, a rendőrkapitányságon a szolgálatparancsnokok helyismerete pedig
nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a küldésekre minél hamarabb reagáljunk, és ténylegesen a
legközelebbi járőr érjen a helyszínre.
6.Az igazgatásrendészeti tevékenység.
A Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Igazgatásrendészeti Alosztályán (továbbiakban:
Igazgatásrendészeti Alosztály) 471 szabálysértési ügykerült iktatásra, mely a 2018. évi 477
ügyhöz viszonyítva minimális csökkenés. A vizsgált időszakban 388 helyszín bírság
végrehajtási anyagérkezett, amely kevesebb volt, mint a 2018. évben jelentkező 599 ügy.
Fegyvernek településen a 2019-es évben 99 szabálysértést követtek el. 41 esetben közúti
közlekedési szabályok kisebbfokú megsértése, 16 esetben engedély nélküli vezetés,
érvénytelen hatósági engedéllyel való közlekedés 12 esetben, 8 esetben közúti közlekedés
rendjének megzavarása és közúti közlekedési igazgatási szabályok megszegése 6esetben, 16
esetben egyéb szabálysértés miatt indult eljárás.
2019. évben 132 szabálysértést követett el fegyvernekilakos. 56 esetben közúti közlekedési
szabályok kisebbfokú megsértése, 16esetben engedély nélküli vezetés,8 esetben érvénytelen
hatósági engedéllyel való közlekedés, 10 esetben pszichoaktív anyaggal kapcsolatos
szabálysértés, 6 esetben közbiztonságra különösen veszélyes eszközbirtoklása, közúti
közlekedési igazgatási szabályértés miatt 17 esetbenés 19 esetben egyéb szabálysértés miatt
indult eljárás.
Engedélyezési eljárások:
A rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Alosztálya végzi a figyelmeztető jelzés
engedélyezését, a személy- és vagyonőri, valamint a magánnyomozói igazolványok kiadást,
illetve a fegyvervásárlási és fegyvertartási engedélyek kiadását. A rendelkezésre álló adatok
alapján 213 fő rendelkezik fegyvertartási engedéllyel.
7.A bűn-és baleset-megelőzés.
7.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai.
Bűnmegelőzési munkánk arra irányul, hogy lehetőség szerint csökkentsük a bűnelkövetők
számát, csökkentsük a közrend, a személy- és vagyonbiztonság ellen elkövetett
bűncselekményeket, növeljük a lakosság szubjektív biztonságérzetét.
A térségben egyetlen bölcsőde (Törökszentmiklóson), valamint 18 óvoda, 11 alap- és 3
középfokú oktatási intézmény működik. Az intézmények többségében gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős, illetve egyes helyeken külön drogügyi koordinátor is tevékenykedik,
azonban feladatukat félállásban, vagy részmunkaidőben látják el. Az iskolák jelzései alapján
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szinte mindenhol emelkedett a magatartászavarral, beilleszkedési zavarral illetve más
devianciával vagy tanulási problémákkal küzdő gyerekek, fiatalok száma.
2019. évben továbbra is figyelmet fordítottunk az iskoláskorúak áldozattá válásának a
megelőzésére. Rendőrkapitányságunkon sikerrel működik az „Iskola rendőre” program,
melynek keretein belül elsősorban a közlekedés veszélyeire hívják föl a programban résztvevő
rendőrök a gyermekkorú lakosság figyelmét, de igény szerint más bűncselekmények, mint pl.
lopás, rablás, zsarolás stb. témában is tartanak foglalkozásokat, melynek során kitérnek az
áldozattá válás elkerülésének lehetőségeire is.
Az illetékességi területen megjelenő írott és elektronikus sajtóban folyamatosan tájékoztatjuk
az időskorú lakosságot a területünkön megjelenő bűncselekményekről, azok megelőzésének
lehetőségeiről, valamint az áldozatoknak adható segítségnyújtásról.
Illetékességi területünkön három középiskola részt vesz az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadói
(továbbiakban: IBT) programban, velük együttműködési megállapodás alapján, heti
rendszerességgel történt a kapcsolattartás a 2018-2019-es tanévre vonatkozóan. Az IBT
feladatokat függetlenített beosztásban Czédli Gyula r. hadnagy látja el.Igény szerint iskolai
osztályfőnöki órák keretében előadásokat tartottunk közlekedési ismeretek (balesetek
megelőzése), drogfogyasztás (pozitív magatartási formák), valamint erőszakos
bűncselekmények (az áldozattá/elkövetővé válás megelőzése) témában.
A fiatalkorúak ellen indított büntetőeljárásokban a jogszabályi előírásoknak megfelelően
minden alkalommal jelzéssel élünk a gyámügyi hatóság felé az esetleges további
gyermekvédelmi intézkedések megtételére.
A „polgárok vagyonvédelmét elősegítő bűnmegelőzési program” és Házhoz Megyünk!” és
Bike Safe bűnmegelőzési programokban a település is részt vett.
7.2. A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a rendőrség
iskolai prevenciós programjai.
A városban lévő oktatási intézmények, közintézmények részvételével bűnmegelőzési
jelzőrendszer működik, melynek keretében 2019. évben is megtartásra került a jelzőrendszeri
értekezlet, melyen a Rendőrkapitányság szinte minden esetben képviseltette magát.
A fiatalkorúak ellen indított büntetőeljárásokban a jogszabályi előírásoknak megfelelően
minden alkalommal jelzéssel élünk a gyámügyi hatóság felé az esetleges további
gyermekvédelmi intézkedések megtételére.
Az MRFK vezetője által a Rendőrkapitányságot érintő együttműködési megállapodás alapján
a Fegyverneki Általános Iskolában a DADA program működtetése folyamatosan, ütemezetten
került végrehajtásra.
7.3. A hozzátartozók közötti erőszak helyzete
A családon belüli erőszak egyike napjaink legsúlyosabb társadalmi problémáinak, mely az
egymással érzelmi, jogi, anyagi függésben, egyfajta együttélési kényszerben élő személyek
között valósul meg. Áldozatai zömében nők és gyermekek, valamint más, helyzetüknél fogva
kiszolgáltatott (idős, beteg, fogyatékkal élő) emberek.
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A Rendőrkapitányság illetékességi területén a 2019. évben rögzített adatok alapján, a
hozzátartozók közötti erőszak fogalomkörébe tartozó jogsértések száma összesen 22 ügyben
merült fel, ami jelentős mértékű csökkenést mutat a 2018. év adataihoz (41 eset) képest.
A családon belüli erőszak sajátos jellemzője, hogy az elkövető és a sértett között egyfajta
függőségi viszony áll fenn. Az ilyen típusú bűncselekmények a rendőri feladatellátás során
továbbra is kiemelt jelentőséggel bírnak
A családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri
feladatok végrehajtása során,a rendőrkapitányságunkon az ilyen jellegű cselekményre, utaló
bejelentésre minden esetben intézkedő járőrt, illetve körzeti megbízottat küldött a helyszínre.
Családon belüli erőszak miatt 2019. évben 2 esetben rendeltünk el ideiglenes megelőző
távoltartást, mely intézkedések a céljukat elérték. Fegyverneken nem került sor ezen
jogintézmény alkalmazására.
7.4 Áldozatvédelem
Az elmúlt évben is kiemelten kezeltük az áldozatsegítő feladatokat, amely során minden
esetben a sértettekkel történő kapcsolatfelvételnél törekszünk a személyes kontaktus
lehetőségének megteremtésére. Megállapítható, hogy az ügyek jelentős részénél az ügy
előadója, vagy az áldozatvédelmi referens által kerül sor a megfelelő felvilágosítás
megadására, az áldozatsegítési rendszer vonatkozásában.
Tájékoztató tevékenységet folytattunk (ismertetőanyagok kihelyezése a rendőrkapitányságon,
a rendőrőrsön, önkormányzatoknál, egészségügyi, szociális intézményekben, rendezvényeken
való részvétel), amelynek eredményeképpen még szélesebb rászoruló kör számára válnak
hozzáférhetővé az áldozatsegítő szolgáltatások.
7.5. A kábítószer prevenció helyzete.
2018. után a kábítószerrel kapcsolatos prevenciók kapcsán jellemző volt, hogy az eljárások
többségében úgynevezett "herbál" nevű bódító hatású anyagot fogyasztottak az eljárással
érintett személyek, illetve néhány esetben ezen anyagból származó maradványok kerültek
lefoglalásra.
A befejezett ügyekben vizsgált "herbál"-ként elnevezett anyag több esetben sem
kábítószernek, sem új pszichotrop anyagnak nem minősült. Az érintetteknél minden esetben
házkutatás végrehajtására, illetve vizeletminta vételre került sor. A lefoglalásra került
anyagmaradványok, illetve rögzített minták minden esetben szakértői vizsgálat alá estek
annak megállapítása céljából, hogy valóban történt-e bűncselekmény, az ügyek jelentős
részében azonban csak szabálysértés elkövetése került megállapításra. Nagyobb mennyiségű
illegális szer, anyag nem került feltalálásra az elmúlt évben illetékességi területünkön, és
olyan súlyos egészségkárosodás, rosszullét sem következett be ilyen anyagok fogyasztása
miatt, mint a megelőző években.
Az elkövetők életkorát vizsgálva megállapítható, hogy a tavalyi évben a gyermekkorúakat
nem érintette ez a bűncselekményi kategória, viszont a legjellemzőbb továbbra is a fiatal és
felnőtt korú fogyasztó.
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A megelőzés rendelkezésünkre álló eszköztárából az oktatási intézmények, leginkább
középiskolák, valamint a nemzetiségi önkormányzatok közreműködésével a hátrányos
helyzetű lakosság felvilágosítását, a legtöbbször ismeretlen összetételű kábító hatású anyagok
veszélyeire irányuló figyelemfelhívásokat alkalmaztuk az elmúlt évben.
A fiatalabb, középiskolás korosztálynak a témakörben képzett bűnügyes kollégáink
részvételével tartottunk a középiskolákban rendhagyó osztályfőnöki órákat, majd az iskolai
bűnmegelőzési tanácsadó a legveszélyeztetettebb osztályokban tartott ismét előadásokat,
interaktív órákat a drog prevenció témakörében.
A drogprevenciós tevékenység során, az elmúlt évben az MRFK Bűnmegelőzési Osztály
munkatársaival és saját állománnyal több oktatási intézményben, valamint
Törökszentmiklóson a Közösségi házban tartottunk előadást.
Fegyverneken az általános iskolában a 7.-8.osztályos diákok számára november-decemberben
tartottunk drogprevenciós előadást. Az előadáson közel 100 gyermek vett részt.
A tapasztalatok alapján ugyanakkor tudjuk, hogy e témakörben még vannak teendőink.
7.6 Megelőző vagyonvédelem
A vagyon elleni bűncselekmények megelőzésére tett intézkedések során számos
biztonságtechnikai eszköz és szóróanyag került kiosztásra az elmúlt évben.
A fenti jogsértésekkel veszélyeztetett idősebb korosztály, kistelepülések lakói,
tömegközlekedéssel utazók, valamint a nagy forgalmú bevásárlóhelyek, piacok területén
megjelenő lakosság részére folyamatosan biztosítottuk a szóróanyagok, helyben szokásos
tájékoztató módok alkalmazásával a vagyonvédelemre történőfelkészülés, és az áldozattá
válás elkerülésének lehetőségeit.
"Házhoz megyünk!" vagyonvédelmi, bűnmegelőzési programban ("BikeSafe" kerékpár
regisztrációval egybekötötten) június 1. és július 10. közötti időintervallumban minden héten,
szerdai napokon került sor kitelepülésekre, a piaci napok "kihasználásával".
Az időskorúak más fórumokon történő megszólítása, és a jelzőrendszer bővítése érdekében
folyamatos a kapcsolattartás a jelenlévő történelmi egyházakkal, nyugdíjas klubokkal.
Ezek keretén belül, 2019. év június hónapban, 11.-én a törökszentmiklósi "Kálvária" idősek
klubjában, 22 fő részére történt előadás megtartása, 13-án a törökszentmiklósi Almássy úton,
28 fő részvételével, 18-án a törökszentmiklósi Bartai úton levő nyugdíjasklubban, 24 fő
előrelátható részvételével vagyonvédelmi és egyéb aktuális témákban történtek kitelepülések,
a rendészeti állománnyal együttműködve.
Az előadások során szó esett az úgynevezett "trükkös tűzifa árusok"-ról, közterületi erőszakos
cselekmények megelőzéséről, a "trükkös csalók" módszereiről, valamint az otthonok
biztonságosabbá tételéről szóló kiadványok is szétosztásra kerülnek.
A vagyonvédelmi szóróanyagokat a forgalmasabb közintézményekbe eljuttatunk, az ELBÍR
elektronikus leveleket a polgárőrség, tanintézmények és önkormányzatok részére küldtük
meg.
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7.7A baleset-megelőzési tevékenység.
A Városi Baleset-megelőzési Bizottság (a továbbiakban: VBB) tevékenységét az Országos
Baleset-megelőzési Bizottság iránymutatásával, a helyi sajátosságok és meghatározott
önállóan tervezett feladatok figyelembe vételével éves munkaterv alapján folytatja. A
bizottság jelenleg 16 taggal tevékenykedik. A 2019. évben a tisztviselők között személycsere
nem történt a VBB elnöki teendőit személyesen látom el, ügyvezető elnöke Nyeső Péter r.
alezredes rendészeti osztályvezető, a titkár Göblyös Tibor r. százados közlekedésrendészeti
alosztályvezető, bűnmegelőzési előadó pedig Ács Márton r. hadnagy.
Munkánk során előtérbe helyeztük a preventív jellegű, a balesetek okaiként jelentkező
szabálysértésekre koncentrált rendőri intézkedések foganatosítását. A VBB lépéseket tett
annak érdekében, hogy a pedagógusok bevonásával történő hatékonyabb propaganda és
nevelőmunkával az iskolák környékén rendőri jelenlét biztosításával javítsa a gyermekek
közlekedés biztonságát. Elsősorban általános iskolák igénylik a rendőrök által tartott
előadásokat, játékos vetélkedőket, versenyeket. A 2018. évben 8 óvodában és 1 bölcsödében
jelentünk meg és tartottunk baleset-megelőzési oktatást, ahol a kicsiket elsősorban a
külsőségek és maga a rendőr megjelenése érdekli.
A balesetekben résztvevő kerékpárosok magas száma évekre visszamenőleg jellemző az
illetékességi területünkön annak ellenére, hogy a rendőri és nem rendőri eszközökkel végzett
megelőzéseknek kiemelt jelentőséget tulajdonítunk. Kiemelten kezeljük az ittas vezetők
kiszűrését és felderítését, passzív biztonsági eszközök és a sebességkorlátozások betartatását
is.
A balesetveszélyes, iskola környéki csomópontokon rendőr vagy polgárőr segíti a tanulók
biztonságos áthaladását 07.00 - 08.00 óra közötti időszakban, amikor tömegesen kelnek át a
gyalogátkelő-helyeken a diákok, valamint ezen időszakban a városon áthaladó autós forgalom
is jelentős nagyságú.
Részt vettünk az ORFK által szervezett közlekedésbiztonsági programok végrehajtásában
(nőnapi fokozott ellenőrzés, „ne csak a Mikulást vegyük észre”, őszi-téli átállás, „Látni és
látszani” , „Kék Angyal”).
Az elmúlt évben 2 helyi újságban és az önkormányzatok honlapjánjelent meg a
Törökszentmiklós Rendőrkapitányság által bűn- és baleset-megelőzési témakörben írásos
anyag.
7.7. Az „iskola rendőre” program.
Az Iskola Rendőre Programban a rendőrkapitányság illetékességi területén 13 fő, ezen belül
Fegyvernek város területén 2 fő iskolarendőr hajtja végre a feladatokat. Az iskolarendőrök
minden tanítási intézményben megjelentek az tanévévnyitó ünnepségeken, ahol az a JászNagykun-Szolnok Megyei Baleset-megelőzési Bizottság által biztosított szóróanyagokat az
ünnepség keretein belül az első osztályosoknak kiosztottak.
A tanévkezdéshez kapcsolódóan, illetve egész tanév során a napi oktatás kezdetének és
befejezésének időszakában kiemelt rendőri jelenlétet biztosítunk az általános iskolák
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környékén. Demonstratív rendőri jelenlét alkalmával elősegítjük a gyermekek biztonságos
közlekedését, fokozott figyelmet fordítunk a gépjárművezetők jogkövető magatartásának
ellenőrzésére, kiemelten a kijelölt gyalogos-átkelőhely megközelítésére, továbbá a biztonsági
öv és a gyermekülés kötelező használatára.
Az iskola rendőre folyamatosan részt vesz a baleset-megelőzési bizottság által szervezett az
általános iskolákat érintő kampányokban, a reggeli forgalom segítésében, a szabálytalankodók
kiszűrésében. Megkeresés esetén segítséget nyújt a baleset és bűnmegelőzés érdekében
kiadott nyomtatványok, közlemények terjesztésében. Az iskola rendőre programhoz
kapcsolódó egyéb feladatok végrehajtása során a programban résztvevő iskolák számára
felkérés alapján szervezünk nyílt napot, valamint ifjúságvédelmi konzultációt a pedagógusok
számára
8.Együttműködés.
A 2019-es évben is hangsúlyt helyeztünk arra, hogy partnereinket megbecsülve végezzük
közös munkánkat. Pontosan és határidőre végeztük el feladatainkat. Intézkedtünk arra, hogy
minél több szervezet kerüljön bevonásra a közbiztonság védelme kapcsán egyre növekvő
feladatai közé.
8.1.A helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés.
Továbbra is elsődleges prioritás feladatrendszerünkben az együttműködés illetékességi
területünkön az önkormányzatokkal, így Fegyvernek város önkormányzatával is, mivel
munkánk megítélésénél egyre nagyobb hangsúlyt kap a statisztikai mutatókon túlmutató
lakossági és civil szféra, az önkormányzatok szubjektív véleménye. 2019. évben az
önkormányzati képviselő és polgármester választást követően minden település
polgármesterével személyesen egyeztettem az aktuális, közbiztonságot érintő problémák
feltárása és megszüntetése, valamint a jó munkakapcsolat kialakítása érdekében.
A jó kapcsolatot, az önkormányzatok rendőrkapitányságunk tevékenységével kapcsolatos
elégedettségét jelzi, hogy a 2018. évi beszámolókat a közbiztonság helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról
valamennyi település önkormányzata képviselő-testülete elfogadta.
8.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés
helyzete.
A Szolnoki Járási és Nyomozó Ügyészséggel (továbbiakban: Ügyészség) az évek során
kialakított együttműködésünk továbbra is folyamatos, az esetlegesen felmerülő jogértelmezési
problémák megoldása gördülékeny, mely egyik biztosítéka a büntető eljárások törvényes és
nem utolsó sorban eredményes befejezésének.
Az év második felében az aktuális kérdéseket, valamint az új büntetőelárásrólszóló törvény
gyakorlati alkalmazása és azok kapcsán felmerülő problémákat én személyesen, valamint a
bűnügyi vezetők több alkalommal egyeztettünk az ügyészség vezetőjével, továbbá a Bűnügyi
Osztály előadói és az ügyészek között is több konkrét ügyben került sor egyeztetésre. A
kialakított munkakapcsolat folyamatos, jó és eredményes.
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A Szolnoki Járásbírósággal az együttműködés hatékonysága tovább javult és erősödött,
kiemelten az elzárással is büntethető szabálysértésekkel kapcsolatban.
A kialakított munkakapcsolat mindkét szervezet tekintetében folyamatos, jó és eredményes.
8.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott
együttműködés helyzete.
Az MRFK vezetője által a Rendőrkapitányságot érintő együttműködési megállapodás alapján
a Fegyverneki Általános Iskolában a DADA program működtetése folyamatosan, ütemezetten
került végrehajtásra.
Munkánk során az értékelt évben is kiemelt célként kezeltük az olyan széles körű, a
társadalmat ösztönző és mozgósító programok, technikák intézményesítését, amelyek a nagyés kisközösségek, az intézmények, a gazdasági szereplők és az állampolgárok, a civil
társadalom önvédelmi képességét, a bűnözéssel szembeni védettségét fokozzák.
Együttműködtünk az illetékes horgászegyesületek vezetőivel, tagjaival, akikkel közös
ellenőrzéseket tartottunk az orvhorgászok, orvhalászok kiszűrésére.
8.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött
együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó
adatok.
A települések közbiztonságának javítása érdekében a polgárőrök önállóan, illetve a
rendőrökkel közösen közbiztonsági célú járőr-, illetve jelző-figyelő szolgálatokat látnak el.
Részt vesznek az iskolai bűn- és baleset-megelőzési munkában, a rendőrkapitányság által
szervezett fokozott ellenőrzésekben és végrehajtandó rendezvénybiztosításokban, ahol
rendezői feladatokat is ellátnak. Illetékességi területünkön mind a 7 településen, így
Fegyverneken is működik polgárőr egyesület.
Az értékelt időszakban a polgárőrökkel közösen 443 esetben láttunk el szolgálatot 3668
órában.
A korábbi időszakban már bevált közös szolgálati formákat kibővítettük a közterületeken és
nyilvános helyeken a rendőri jelenlét fokozására és az állampolgárok szubjektív
biztonságérzetének javítására szervezett ellenőrzéssorozat keretében történő közös szolgálat
ellátással.
A közös ellenőrzések során az illetékességi területünk bűnügyileg fertőzött,
közbiztonságilagalulexponált területein heti, napi rendszerességgel végrehajtott fokozott
ellenőrzésekbe minden esetben bevonásra kerülnek a polgárőrök, ezzel jelentősen nőtt az
elmúlt időszakban a közös szolgálatellátások száma. A polgárőrök szolgálatára jellemző, hogy
a rendőri minta alapján nem csak gépkocsizó szolgálatot látnak el, hanem törekszenek a
gyalogos szolgálat ellátásra is.
A polgárőrség és a rendőrkapitányság együttműködését kiválóra értékelem, a polgárőrség
különösen nagy segítséget nyújtott az időskorúak áldozattá válásának megelőzése érdekében
szervezett akciókban, a megelőzéshez szükséges információ lakosság körében történő
propagálásában.

15
A polgárőröktől kapott információk elősegítették a közterületi szolgálat megszervezését, az
eseményekre történő hatékony, gyors reagálást.

8.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő
együttműködés.
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel, így a hivatásos vadászokkal,
mezőőrökkel, közterület-felügyelőkkel kiváló a munkakapcsolatunk, rendszeresen teljesítünk
közös szolgálatellátást, a hatáskörünkbe tartozó jelzéseikre minden esetben reagálunk.
III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra
A 2019. évi célkitűzéseinkkel kapcsolatban az alábbiak állapíthatóak meg:
A települések közbiztonságának fenntartása és javítása érdekében fokozott figyelmet
fordítottunk a települések és a külterületek rendjére, az állampolgárok szubjektív
biztonságérzetét pozitív irányba befolyásoló fokozott ellenőrzéseket maradéktalanul
végrehajtottuk, bár a közterületen töltött órák száma csökkent.
Az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni hatékony fellépés
biztosítása érdekében a közterületi térfigyelő rendszer fejlesztéséből adódó lehetőségeket
sikeresen kihasználtuk.
Az Európa Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásával kapcsolatos helyi rendőri feladatokat eredményesen hajtottuk végre.
Érvényre juttattuk a segítőkész, empatikus, toleráns, együttműködő szolgálatellátást.
Elősegítettük a kulturált, szolgáltató, segítő, jog- és szakszerű rendőri intézkedéseket, melyek
során az állomány differenciált intézkedéseket alkalmazott.
A bűnügyi munkát végző állomány – így a körzeti megbízottak is – a büntetőeljárás
szabályainak betartásával, a felderítés lehetséges módszereinek kihasználásával végeztek
hatékony és eredményes fellépést a bűncselekmények elkövetőivel szemben.
A büntetőeljárások és a szabálysértési eljárások lefolytatásának további gyorsítására
megtettük a szükséges intézkedéseket, növelve az eredményes befejezések arányát.
Az erők, eszközök összehangolt alkalmazása során együttműködtünk a polgárőr
egyesületekkel, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel és
személyekkel a települések és külterületek közbiztonságának további erősítése céljából.
A jó együttműködésünk alapja a helyi problémák feltárása, azok nyílt, korrekt megbeszélése
és megoldásuk képessége volt. Az elmúlt évben ismét igazolást nyert, hogy az állampolgárok
igénylik a biztonságot, mely a kapitányság részéről folyamatosan magas színvonalú rendőri
munkát igényel.
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!
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Véleményem szerint – mellyel remélhetően egyetértenek – a Törökszentmiklósi
Rendőrkapitányság állománya, ezen belül a település körzeti megbízottjai a 2019. évben is
eredményesen tevékenykedtek, mivel csökkent a város közigazgatási területén a regisztrált
bűncselekmények száma, nyomozás-eredményességünk az előző évhez hasonlóan alakult.
A bevezetett szervezeti teljesítményértékelés adatai alapján a
Rendőrkapitányság tevékenységével a 2019. évben jó eredményt ért el.

Törökszentmiklósi

A 2020. évi főbb célkitűzéseink:
A büntető- és szabálysértési eljárások lefolytatásának további gyorsítása, az eredményes
befejezések arányának növelése.
A szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott biztonsági helyzet fenntartása, a helyi és
területi közbiztonsági, valamint bűnüldözési adatokra és szempontokra rugalmasan reagáló
közterületi jelenlét folyamatos biztosítása.
A közlekedésbiztonsági helyzet javítása, ennek keretében különösen a halálos balesetek
és a balesetekben meghalt személyek számának csökkentése.
Az általános szabálysértési hatáskör ajárási
átvételének végrehajtása.

(fővárosi

kerületi)

hivataloktól

történő

A lakosság szubjektív közbiztonság-érzetének fenntartását, javítását szolgáló rendőri
tevékenység folytatása, ennek érdekében az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel
és a polgárőrséggel történő közös feladatellátás folytatása.
A kulturált, szolgáltató, segítő, jog- és szakszerű rendőri intézkedések elősegítése, érvényre
juttatása. Továbbra is fontos, hogy a rendőr szolgálatellátása legyen segítőkész, empatikus,
toleráns, együttműködő.
2020. évben tovább fejlesztjük a már kidolgozott módszereket és a jövőben is alkalmazzuk
azokat, melyekkel javíthatjuk a közrendet és a közbiztonságot, a területünkön élő és
megforduló emberek biztonságát.
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!
Továbbra is igényeljük, és szívesen fogadjuk a munkánkatmagasabb szintre emelő jelzéseket,
kezdeményezéseket. Fegyvernek város lakóinak és önkormányzatának segítő
együttműködésére a jövőben is számítunka kiegyensúlyozott, jó munkakapcsolat fenntartása
érdekében.
Megköszönve a részünkre nyújtott segítő együttműködésüket, kérem, hogy beszámolómat
elfogadni és a jövőbeni terveinket, elképzeléseinket támogatni szíveskedjenek.
Törökszentmiklós, 2020. április 09.
Tisztelettel:
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Dr. Téglás Zoltán r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető
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Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
Törökszentmiklós Rendőrkapitányság
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Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
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500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

122
100

97

93

130

113

120
111

98

100
80

Biztonsági intézkedések száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
Törökszentmiklós Rendőrkapitányság

389

425

Végrehajtott elővezetések száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
Törökszentmiklós Rendőrkapitányság

438

292
215

246
213

193

176
96

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

458
373
279
213
89
0

0

0

58

0

Törökszentmiklós
Kossuth2010.
Lajosévút2011.
143 év
Pf.:28
2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év Cím:
2017.5200
év 2018.
év 2019. év
2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év
Telefon: 56/590-110; Fax: 56/590-114
e-mail: ugyelet.torokszentmiklosrk@jasz.police.hu

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
Törökszentmiklós Rendőrkapitányság

Büntető feljelentések száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
Törökszentmiklós Rendőrkapitányság
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Pozitív alkoholszonda alkalmazások száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
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Tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója (%)
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
Törökszentmiklós Rendőrkapitányság
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Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
Fegyvernek

80

43 995

100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

46 765

5 425

7 391

7 584

Közterületi szolgálatba vezényeltek óraszáma (óra)
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
Törökszentmiklós Rendőrkapitányság

4 521

5 000

5 747

6 000

4 593

7 000

4 772

8 000

6 227

9 000

7 993

8 337

Közterületi szolgálatba vezényeltek létszáma (fő)
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
Törökszentmiklós Rendőrkapitányság

10

0,00

0
2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év
2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017.
2018.
év 2019. év
Cím:év
5200
Törökszentmiklós
Kossuth Lajos út 143 Pf.:28

Telefon: 56/590-110; Fax: 56/590-114
e-mail: ugyelet.torokszentmiklosrk@jasz.police.hu

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
Fegyvernek
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Halálos közúti közlekedési balesetek száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
Fegyvernek
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Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
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Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
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Balesetet szenvedett személyek száma (fő)
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
Fegyvernek
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Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma (fő)
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
Fegyvernek
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Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
Fegyvernek

Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek aránya (%)
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
Fegyvernek
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Összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Fegyvernek

Regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Fegyvernek
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Rendőri eljárásban regisztrált közterületen elkövetett bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Fegyvernek
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Rendőri eljárásban regisztrált 14 kiemelten kezelt bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Fegyvernek
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Rendőri eljárásban regisztrált emberölés bűncselekmények

Rendőri eljárásban regisztrált szándékos befejezett emberölés bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Fegyvernek

az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Fegyvernek
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Rendőri eljárásban regisztrált testi sértés bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Fegyvernek
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Rendőri eljárásban regisztrált súlyos testi sértés bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Fegyvernek
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Rendőri eljárásban regisztrált kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Fegyvernek
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Rendőri eljárásban regisztrált garázdaság bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Fegyvernek
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Rendőri eljárásban regisztrált lopás* bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Fegyernek

Rendőri eljárásban regisztrált kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői
magatartás)
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Fegyvernek
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Rendőri eljárásban regisztrált zárt gépjármű-feltörés bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Fegyvernek
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Nyomozáseredményességi mutató (%)
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Rendőri eljárásban regisztrált lakásbetörés bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Fegyvernek

Rendőri eljárásban regisztrált rablás bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Fegyvernek
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Rendőri eljárásban regisztrált rongálás bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Fegyvernek
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1
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33,3
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1
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0

0

0

2

2

1

1

1

4

6
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8
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75,0

40

4
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90
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50

43,5

%

100,0

100

60

6

1

db

70

8

5

%

80

66,7

7

2019.

Rendőri eljárásban regisztrált orgazdaság bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Fegyvernek

Bűncselekmények száma

54,5
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50,0

0

19,3

35,7
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4

50

41,5
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81,8
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db
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Rendőri eljárásban regisztrált jármű önkényes elvétele bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Fegyvernek

Bűncselekmények száma
100,0

db

Nyomozáseredményességi mutató (%)
100,0 100,0 100,0 100,0
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Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma
(elkövetés helye szerint)

az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Emberölés
Szándékos befejezett emberölés
Testi sértés
Súlyos testi sértés
Halált okozó testi sértés
Kiskorú veszélyeztetése
Embercsempészés
Garázdaság
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények
(az 1978. évi IV. törvény alapján a visszaélés kábítószerrel terjesztői magatartások tekintetében, a 2012. évi C. törvény
alapján kábítószer-kereskedelem)

Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekményekben
befejezett nyomozások eredményessége

Bűncselekmények száma

2010.
6
4
7

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

1
11
2
5
14

16
6
4
12

18
2
2
18

12
1
6
12

27
6
4
16

14
5
12

13
1
5
8

2018.

5
-

2019.

4
2
4

6
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az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Emberölés
Szándékos befejezett emberölés
Testi sértés
Súlyos testi sértés
Halált okozó testi sértés
Kiskorú veszélyeztetése
Embercsempészés
Garázdaság

Nyomozáseredményességi mutató (%)

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

67,1
56,4

75,5
64,7

81,0
84,2

86,1
80,0

66,1
65,5

83,1

77,6

81,0

93,3

85,7
64,3

94,1
80,0

100,0
100,0

67,7

52,9

82,1

50,0

80,8

73,8

77,8

75,0

100,0

100,0

76,0

63,0

79,3

77,7

59,7

81,1

73,3

79,2

100,0

100,0

50,0

0,0

100,0

50,0

66,7

100,0

0,0

23,7

20,3

20,4

31,7

46,0

51,2

51,2

25,0
16,7
60,0
18,9
75,0
33,3
29,2
46,6
45,0

43,8
14,9
50,0
34,3
75,0
100,0
28,8
46,5
44,5

20,0
29,4
80,0
25,0
87,5
66,7
41,6
60,4
48,5

51,1
33,3
66,7
41,5
100,0
54,5
50,0
100,0
60,2
85,3
70,7

49,5

7,1
19,3
81,8
43,5
33,3

0,0
48,2
100,0
66,7
50,0
100,0
60,5
86,2
67,8

100,0
55,2
100,0
75,0
100,0
100,0
65,8
88,1
77,8

0,0
35,7
100,0
83,3
0,0
100,0
62,7
87,7
71,6

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények
(az 1978. évi IV. törvény alapján a visszaélés kábítószerrel terjesztői magatartások tekintetében, a 2012. évi C. törvény
alapján kábítószer-kereskedelem)

-

-

-

-

-

-

-

-

Lopás*
Személygépkocsi lopás
Zárt gépjármű-feltörés
Lakásbetörés
Rablás
Rongálás
Orgazdaság
Jármű önkényes elvétele
14 kiemelten kezelt bűncselekmény összesen
Közterületen elkövetett bűncselekmény
Összes bűncselekmény

71
1
15
4
11
101
37
143

102
1
21
8
145
49
513

132
15
3
6
176
48
239

110
1
25
5
4
1
168
49
257

90
26
2
1
123
27
162

70
14
2
1
1
1
123
41
181

54
17
1
1
1
88
40
143

42
10
2
70
40
149

2
62
28
102

Regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya

2 199

7 956

3 726

3 919

2 500

2 808

2 261

2 386

1 644

43

9
1
2

39

11

50
18
82
1 343

Lopás*
Személygépkocsi lopás
Zárt gépjármű-feltörés
Lakásbetörés
Rablás
Rongálás
Orgazdaság
Jármű önkényes elvétele
14 kiemelten kezelt bűncselekmény összesen
Közterületen elkövetett bűncselekmény
Összes bűncselekmény
Regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya

33,9
58,3
46,9

44,4
100,0
14,3
47,6
81,8
36,4
100,0
80,0
50,5
74,6
56,5

0,0
46,1
100,0
54,5
50,0
100,0
57,2
88,6
70,7
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1. A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az
óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott
elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott
céloknak való megfelelés
- A tárgyi feltételek adottak az ideiglenes helyen is.
- Az intézmény megvalósítja a pedagógiai programban megfogalmazott nevelési feladatokat.
- A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv) jól követhetők a
pedagógiai

programkiemelt

céljaira

vonatkozó

részcélok,

feladatok,

felelősök,

a

megvalósulást jelző eredménymutatók.
- A tervek nyilvánossága biztosított

2.

Alapító okirat szerinti feladatellátás jellemző adatai

Alapító okirat szerint ellátott feladat
1.

Terület

adattábla
1.

A hatályos alapító okirat kelte, száma

Adat
2016.02.12. 143-12/2018/F
Fegyvernek Város Önkormányzata

2.

Fenntartó neve, címe

5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út
171.

3.

Az intézmény hatályos alapító okirat

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és

szerinti neve

Bölcsőde
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és

4.

Az intézmény székhelye, neve, címe

Bölcsőde
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út
88.

5.

Az intézmény feladat-ellátási helye,
neve, címe

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és
Bölcsőde Újtelepi Óvodája
(Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.)
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és

6.

7.

Az intézmény feladat-ellátási helye,

Bölcsőde Központi Óvodája

neve, címe

(Fegyvernek, Szent Erzsébet út 144.)

Az intézmény feladat-ellátási helye,

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és

neve, címe

Bölcsőde Annaházi Óvodája

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.
OM: 035821

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

(Fegyvernek, Damjanich u. 107.)
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Az intézménybe felvehető maximális
gyermeklétszám

225 fő

Felvehető maximális gyermeklétszám

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és

(feladat-ellátási helyen)

Bölcsőde Újtelepi Óvodája: 100 fő

Felvehető maximális gyermeklétszám

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és

(feladat-ellátási helyen)

Bölcsőde Központi Óvodája: 75 fő

Felvehető maximális gyermeklétszám

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és

(feladat-ellátási helyen)

Bölcsőde Annaházi Óvodája: 50 fő

Az intézmény óvodai csoportjainak
száma 2019/2020. nevelési évben
Az intézmény napi nyitvatartási ideje a
2019/2020. nevelési évben

9 csoport

06-18-ig
- Óvodai nevelés
- Sajátos nevelési igényű gyermekek

15.

Alapító okirat szerinti ellátandó feladatai

óvodai nevelése, ellátása
- Óvodában szervezett étkeztetés
- Kiemelten tehetséges gyermekek
nevelését, oktatását.
Mozgásszervi, érzékszervi, értelmi,
vagy beszédfogyatékos, pszichés

16.

Sajátos nevelési igényű gyermekek

fejlődési zavarral (súlyos tanulási,

nevelése

figyelem-, vagy
magatartásszabályozási zavarral
küzdő gyermekek nevelése

Az óvodai csoportok adatai
2.
adattábla

Terület

Adat

1.

Óvodai csoportok száma összesen

9

2.

óvodai kiscsoport száma

2

3.

óvodai középső csoport száma

1

4.

óvodai nagycsoport száma

1
5
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5.
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óvodai vegyes csoport száma

5

Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság
3.

Terület

adattábla
1.
2.

Óvodás gyermekek összlétszáma

május31.

206

203

22,90

22,60

4

7

210

210

23,30

23,30

206

203

0

0

13

13

4

4

0,020

0,020

49

49

0,24

0,24

4

4

0,019

0,019

0

0

0

0

Tényleges gyermeklétszám alapján
meghatározott csoport átlaglétszám fő/csoport

3

SNI gyermekek száma

4.

SNI-vel felszorzott létszám

5.

szept. 01.

sni-vel felszorzott gyermeklétszámmal számított
csoport átlaglétszám: fő/csoport

6.

Étkező gyermekek létszáma

7.

Félnapos óvodás

8.

Veszélyeztetett gy létszáma

9.

Védelembe vett gy. száma

10.

A tényleges összlétszáma %

11.

Hátrányos helyzetű gy. Létszáma:

12.

A tényleges összlétszáma %

13.

Ebből halmozottan hátrányos helyzetű

14.

A tényleges összlétszáma %

15.

A nemzetiséghez tarozók létszáma

16.

A tényleges összlétszáma %
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4.
adattábla
Fegyverneki
Tiszavirág
Óvoda és
Bölcsőde
Újtelepi
Óvodája
(Fegyvernek,
Szent Erzsébet
út 88.)
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Tanköteles gyermekek ellátása
6.
adattábla

08.31-ig a 6. életévét
betöltők létszáma

Az óvodai szakvélemény
alapján a gyermek elérte
az iskolába lépéshez
szükséges fejlettséget

Hatodik életévét augusztus
31-ig betöltő gyermek
óvodai nevelésben való
további részvétele javasolt

79

78

1

3. Pedagógiai folyamatok
-A Pedagógiai program alapelveit, értékeit, cél- és feladatrendszerét a nevelőtestület jól
ismeri, azt más partner számára is érthetően közvetíti.
- Az intézményi közösség hatékonyan együttműködik a stratégiai célok meghatározásában, az
operatív feladatok megvalósításában.
- A pedagógusok, a munkaközösségek bevonása a gyakorlati megvalósításba tervezetten,
célszerűségi alapon történik.
- Az intézmény szervezeti és pedagógiai tudatosságát mutatja, hogy a Pedagógiai Program
megvalósítása érdekében belső felelősi rendszert működtet.
- A feladatok megvalósítását rendszeresen értékelik, majd az eredményeket felhasználják a
következő nevelési év tervezéséhez.
- Kiemelt jelentőségű a gyermekek egyéni fejlesztése érdekében tett törekvésük, az erre a célra
kidolgozott dokumentációjuk és innovációs törekvésük a VAN MÁS ÚT PROGRAM
bevezetésével a pedagógiai gyakorlatukba.
- Példaértékű az intézmény Fenntartóval történő összehangolt, támogató együttműködése.
A stratégiai tervek megvalósítása nevelési évekre bontott, amelyben megjelennek a stratégiai
célok aktuális elemei. Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési tervek,
munkaközösségi tervek, a pedagógiai munka, tervezési dokumentumai, stb.) gyakorlati
megvalósítása a pedagógusok, a munkaközösségek bevonásával történt.
Az intézményi pedagógiai folyamatok (például nevelési évre, gyermekcsoportra tervezett
egymásra épülő tevékenységek) a személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt nevelési,
tanulási eredmények elérését, a szülők, gyermekek és munkatársak elégedettségét és a
fenntartói elvárások teljesülését szolgálják, ezt tükrözik a partneri elégedettség mérések
eredményei.
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A nevelési év végi beszámoló megállapításai, elégedettségmérések eredményei, illetve a
gyermekek mérési eredményei alapján történik a következő nevelési év tervezése.
Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen
eszközökkel ellenőriz.
Az éves Munkaterv alapján az intézményben belső ellenőrzést végeztünk. A belső
ellenőrzéseket az intézményvezető, a helyettesek, a szakmai munkaközösség vezető, és a
BECS megbízottja.
A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén korrekciót
hajt végre.
Az ellenőrzések eredményeit felhasználjuk az intézményi önértékelésben.
Az intézményi önértékelés elvégzésére az intézmény munkacsoportot működtetünk.
Az önértékelés során tények és adatok alapján azonosítjuk a nevelési-oktatási tevékenységgel
és a szervezet működésével összefüggő erősségeket, fejleszthető területeket.
A 2019/2020-as nevelési évben miden óvodapedagógus önértékelése megtörtént, az
ellenőrzések megállapításainak (erősségek, fejleszthető területek) megfelelően mindenki
önfejlesztési tervet készített, a szükséges feladatokat ütemezte és folyamatosan végrehajtja.
Ebben a nevelési évben intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés történt, melynek eredménye
nagyon pozitív.
Az intézmény az ellenőrzések során született eredményeket elemzi és értékeli.
Az intézményben folyó nevelőmunka alapjaként a gyermekek adottságainak, képességeinek
megismerésére vonatkozó mérési rendszer működik.
A

gyermekek

értékelése

az

intézmény

szabályzó

dokumentumaiban

megfogalmazott/elfogadott, közös alapelvek és követelmények (értékelési rendszer) alapján
folyik.
Egyéni fejlődési lapokat készítünk, egyénre szabott fejlesztési tervvel, ill. annak értékelésével.
A szülők tájékoztatása a gyermek fejlődéséről félévente történik.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek mérését Difer-méréssel végezzük, a fejlesztési
tervük elkészítése ez alapján történik. (középső csoportban bemeneti és kimeneti állapotot,
nagycsoportban kimeneti állapotot mérünk)
Az SNI gyermekek fejlesztési terveit szakvélemény alapján készítik az óvónők.
A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre
szabott értékelés, amely feljegyzésekben nyomon követhető.
A nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján felülvizsgáljuk a stratégiai
és operatív terveinket, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátására.
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Alakítjuk tagóvodáink sajátosságainak megfelelően a kiemelt képességű gyermekek számára a
tehetséggondozó

programokat.

Tehetséggondozó

délutánokat

szervezünk

heti

rendszerességgel minden óvodánkban:
Újtelepi Óvoda: Örökmozgók (Mozgásfejlesztés)
Központi Óvoda: Lippentő (Gyermektánc)
Annaházi Óvoda: Varázssipka (Drámajáték)
A szakmai munkaközösség bevezette az innovációnk - Van más út! program- első mozzanatait
a csoportok mindennapjaiba.

4.Személyiség- és közösségfejlesztés
- Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka.
- A 2019-2020-as nevelési évben 1 fő vett részt képzésen 1 fő online képzésen
- A belső tudásmegosztás működtetésében a nevelőtestület tagjainak aktív szerepe van és
igyekeznek naprakészen átadni kollégáiknak a szerzett többlettudást.
- Sokszínű élményt, tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítanak a gyermekek számára, mely
az ismeretszerzést, tanulást segíti.
-

Az

intézményvezetője

minden

lehetőséget

megad,

napi

szinten

támogatja

az

óvodapedagógusok, a pedagógiai munkát segítők kooperációját.
- Az intézmény évről-évre változatos és tartalmas közösségi programokat szervez.
- Kihasználják az érzelmi kapcsolatokat erősítő lehetőségeket: élményszerző, megfigyelő
séták, játék, mindennapos mozgás.
- A partneri visszajelzések is kiemelkedőnek tartják az intézmény közösségfejlesztésben elért
eredményeit.
Az óvodánkba érkező gyermekekkel kapcsolatban az óvoda óvó-védő, hátrányt csökkentő
szerepe jelentősen megnövekedett a szociokulturális háttér kedvezőtlen alakulása miatt. Az
óvodába bekerülő gyermekek között egyre több az érzelmileg elhanyagolt, vagy túlzottan
kényeztetett, következetlenséggel nevelt kisgyermek. A szocializáció, (alkalmazkodási
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készség, empátia, akarati tulajdonságok) a nyelvi- kommunikációs kifejezőkészség (média,
internet negatív hatása, a családon belüli beszélgetés hiánya), az ismeretbeli hiányosságok
területén mutatkoznak meg leginkább a lemaradások. Nevelő– fejlesztő munkánk, pedagógiai
folyamataink megtervezése, megvalósítása, ellenőrzése, értékelése, korrekciója során
próbálunk maximálisan törekedni arra, hogy ezeket a hátrányokat kompenzáljuk. Nevelő
közösségünk elkötelezett a gyermekek érdekeinek szem előtt tartása iránt, ezért igyekszünk
óvodai életünk során a szeretetteljes, melegséget árasztó, biztonságot nyújtó, családias légkört,
környezetet megteremteni, hogy ezzel is maximálisan elősegítsük gyermekeink testi, mentális,
értelmi fejlődését és enyhítsük hátrányaikat.
Közösségfejlesztő hagyományaink: Szüreti mulattság, adventi barkács délután a szülőkkel,
Karácsony, Farsang: télűzés-kiszebáb égetés a Holt-Tisza parton, Születésnap, névnapok
ünneplése.
Ebben a nevelési évben a pandémia miatt elmaradtak a nyílt napjaink, kirándulások, Anyák
napja, Városi gyermeknap, búcsú a nagycsoportosoktól.
Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés megjelenik a tervezésben és a
tevékenységekben, nyomon követhető a gyermeki dokumentumokban. /Fejlődési lap,
Csoportnapló-reflexiók, feljegyzések a csoport életéről/
A második félévben, március 16- csak interneten osztottunk meg otthon, szülőkkel végezhető
játékokat, tevékenységeket, melyek fejlesztő hatással vannak a gyermekekre.
Kiemelt feladatunk volt ebben a nevelési évben, hogy egészséges, edzett gyermekek
neveljünk, az egészséges életmód szokásait kialakítsuk, a természetes és mesterséges
környezet megóvására neveljünk, a környezettudatos magatartást megalapozzuk.
Séták alkalmával természet megfigyelése. Óvoda udvaron madáretető elhelyezése, madarak
etetetése. Két óvodában a kerti tó, madárház lakóit figyelhetik meg a gyerekek,
megismerkednek gondozásukkal.
Az ideiglenes helyen történő működés néhány esetben okozott nehézséget némely csoport
működésében
Ősszel falevelek gereblyézése, tavasszal virágokat ültetésével szépítjük környezetünket.
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Ezt a célt szolgálják az élősarkok, akváriumok a csoportszobákban.
Egészséges táplálkozási szokások kialakítását a szülők is segítik, hoznak gyümölcsöt,
zöldségféléket.
Minden nap biztosítottuk a szabad levegőn történő mozgást, az időjárásnak megfelelően.
A mindennapi életünkbe beépül környezetünk tisztántartása, rendjének megóvása.
Barkácsolás alkalmával újrahasznosított anyagok használata.
A mindennapi tudatos nevelőmunkánkkal a szülők szemléletformálását is célul tűztük ki.
A gyermekek szociális hátrányainak csökkentése érdekében intézményünkben jól működik a
jelzőrendszer.
Nevelési év elején megismerik az óvodapedagógusok a családokat, családlátogatás alkalmával
megismerik a gyermekek körülményeit.
Nevelőmunkánkban nagy szerepet kap a differenciált bánásmód.
Olyan tevékenységekben megvalósuló tanulási folyamat szervezünk, amely áthatja az óvodai
nevelés egészét, mely nem csupán ismeretszerzés, hanem a gyermek cselekvő aktivitására,
érdeklődésére, kíváncsiságára, kompetenciájára épülő tapasztalás, szervezett tevékenység.
A játék ad keretet a tapasztalatai, ismereti és élményanyagnak, amelyet a kisgyermek a saját
környezetéből az általa ismert világból kiemel, vagy másoktól átvesz, feldolgoz, újraalkot
Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű gyermekek
megkülönböztetett figyelmet kapnak.
Az intézmény pedagógusai az intézmény pedagógiai programjával összhangban alkalmaznak
korszerű nevelési-tanulási módszereket, eljárásokat, technikákat.
Az ellenőrzések során - a pedagógiai programban meghatározottak szerint – számon kérjük a
gyermeki fejlődési ütemét, teljesítmények pontos ismeretét, feldolgozását és nyomon
követését is. A fejlesztésben érintett gyermekek esetében az értékelést a szakvélemény
előírásainak megfelelően végzik az óvodapedagógusok.
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Sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzésinek megvalósítására
törekszünk.
A fejlesztés rövidtávú céljait minden esetben a fejleszthetőséget tükröző gyógypedagógiai orvosi - pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira építünk. Az egyes
fogyatékossági típusnak megfelelően más - más terület kap nagyobb hangsúlyt. A fejlesztés
elemeit, felépítését a gyermekek fejlettségi szintje, fejlődési üteme alapján határozzuk meg.
A fejlesztések márciusban véget értek, mely bizonyára komoly hátrányt jelent a fejlesztésre
szoruló gyermekeknek.
Az óvodapedagógusok felzárkóztatás célzó egyéni fejlesztési tervet készítenek, melyet évente
egyszer értékelnek.
A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció (Fejlődési lap) tartalmazza, mely szintén
féléves eredményeket tükröz.
3-4 éves korúaknál novemberben a beszoktatási időszakról, a gyermek fejlettségi szintjéről a
májusi értékelés elmaradt
4-5-6 éves korúaknál novemberben a gyermek fejlettségi szintjéről történt értékelés, a májusi
értékelés szintén elmaradt.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknél háromhavonta értékelünk, a szülő
tájékoztatása az értékelést követően gyermeke fejlettségéről megtörténik.

4.2.

Közösségfejlesztés

4.2.1. A gyermekek együttműködését támogató intézményi gyakorlat
Munkatársaink személyiségvonásainak legfontosabb jellemzői: elfogadás, hitelesség, tapintat
és az empátia.
Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus
alkalmazottak összehangolt, egymás támogató munkája hozzájárul az óvodai nevelés
eredményességéhez.
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Óvodapedagógusaink nyitottak az önművelésre, a továbbképzésekre, és az így megszerzett
ismereteket hatékonyan építik be a mindennapi nevelőmunkába.
A pedagógiai munkában a közösségi élet és az egészséges életmód szokásainak
megteremtéséhez bevonjuk a pedagógiai munkát közvetlenül segítő dajkákat is. a
pedagógusok, pedagógiai munkát segítők között folyamatos az információcsere és az
együttműködés.

4.3.

Személyiségfejlesztés

4.3.1. Intézményi közösségépítő tevékenységek
A szülőknek lehetőségük van a megfelelő keretek között részt venni a közösségfejlesztésben.
Bekapcsolódhatnak az ünnepi előkészületekbe, játékkészítésbe, ünnepeink, hagyományaink
ápolásába. Jó példa erre a közös tökfaragás, karácsonyi sütkérezés. A gyermeknap a
pandémia miatt elmaradt.
A szülők igényeinek, elégedettségének mérése alapján készülnek el az óvodák feladat
ellátási tervei. A kapcsolattartási formák kiválasztása, bővítése az óvodapedagógus
kompetenciája.

5.

Eredmények

5.1.

Eredményességi mutatók az intézményben? (elégedettségmérés

eredményei: szülő, pedagógus, pedagógiai munkát segítők)
Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés szempontjából
kulcsfontosságú

sikertényezők

azonosítása.

(elégedettségmérő

kérdőívek-

szülő,

óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítők)
A 2019-2020-as nevelési évben ez nem valósult meg.

5.2.

Az intézmény szervezeti eredményei

Az előző nevelési év tapasztalatai alapján a 2019-2020-as nevelési év kiemelt feladatait fél
évig szem előtt tartva folyamatos, következetes munkával sikerült megvalósítani, mely
március 16-tól online folytatódott.
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A nevelőtestület közösen egyeztetett, és elfogadott értékrend alapján tervezi munkáját,
aminek megvalósulása további feladatunk.
A kiemelt nevelési feladatainkba beépítjük a sajátos nevelést igénylő gyermekek integrált
fejlesztésének feladatrendszerét, biztosítjuk az egyenlő esélyeket az iskolakezdéshez.
A mindennapi munkánkban az ép és sérült gyermekek együttműködésére építünk.
A korai együttneveléssel megelőzzük a mássággal szembeni elutasítást, előítélet kialakulását
a megélt tapasztalatokon keresztül.
A sérült gyermekek részéről pszichológiai-gyógypedagógiai vizsgálat az óvodai csoportba
kerülés fontos feltétele, mely az integrációra való alkalmasságot bizonyítja. A vélemény
egyben tartalmazza a fejlesztő diagnózist, melynek alapján a gyógypedagógus,
fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus kidolgozza az egyéni fejlesztési tervet.
Az egészséges életmódra nevelés, a mozgás, a játék minden tagóvodában hasonló
elvárásokkal épül be a mindennapokba.
A gyermekek érdeklődésére, aktivizálására, egyéni sajátosságaira, fejlődési ütemére épülő
tevékenységeket biztosítottak az óvodapedagógusok.
Az intézményi gyermekvédelmi munka eredményesen működött. A pandémia miatt a
hátrányos helyzetű gyermekek kiestek látókörünkből, csupán a gyermekétkeztetés kapcsán
tudtunk a családokról.
A z óvodapedagógusok önértékelése pótlásra vár.
A VMÚ munkaközösségünk 1 alkalommal találkozott, a tehetséggondozó műhelyeink az
óvoda leállásáig működtek. Nem valósult meg a mese délelőtt sem.

5.3.

A belső és külső mérési eredmények hasznosításának gyakorlata

Az intézmény vezetése gondoskodik a nevelési eredményességről szóló információk belső
nyilvánosságáról.
Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és visszacsatolása
nevelőtestületi értekezleten, szakmai munkaközösség összejövetelei történik.

5.4.

A gyermekek iskolai beilleszkedésének, eredményeinek nyomon

követési gyakorlata
A gyermekek követésének kialakult rendje, eljárása van.
Az intézmény erősségeit és fejleszthető területeit az iskola értékeléseit felhasználva
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határozzuk meg. Rendszeresen kapunk visszacsatolást a Móra F. Ált. Isk.-ból. Intézményünk
törekszik a kölcsönös kapcsolattartás kiépítésére és az információcsere fenntartására. Az
óvodapedagógusokat meghívják az iskolákba, azonban a gyermekeink nem látogathattak el
iskolakezdés előtt az iskolába.

6.

Belső kapcsolatok, együttműködés

6.1.

Pedagógus szakmai közösségek működése az intézményben, fő

tevékenységeik
Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése jellemző. A
szakmai munkaközösségek önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az
intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg.

6.2.

A belső tudásmegosztás az intézményi gyakorlata

Az intézményben jó színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka.
Rendszeresen szervezünk a belső továbbképzéseket, belső bemutató tevékenységeket. A belső
tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek mindig komoly feladatot vállalnak.
Hospitálásokat nem szerveztünk a második félévben.

6.3.

Az információátadás az intézményi gyakorlata

Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a
kommunikáció.
Élünk az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel, aminek az elmúlt
nevelési évben még nagyobb jelentősége volt.
Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és
ismeretekhez való hozzáférés.
Az óvodák tervezetten és alkalomszerűen, szükségszerűen szervezik munkaértekezleteiket.
Szakmai és szervezési feladatok egyeztetése céljából az óvodák szakmai munkájáért felelős
vezetők saját hatáskörben döntenek az értekezlet összehívásáról.
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7.

Az intézmény külső kapcsolatai

7.1.

Az intézmény legfontosabb partnerei

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a
külső partnerek azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése.
A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. (Család, Iskola,
Fenntartó, Családsegítő szolgálat, Egészségügyi szervek, Közművelődési intézmények,
Egyházak, Szakmai szervezetek.)

7.2.

Az egyes partneri kapcsolatok tartalma

Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással is
rendelkezik. (Mi Óvodánk Helyi Pedagógiai Program)
Az intézményünk terveinek elkészítése során egyeztetünk az érintett külső partnerekkel.
A kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének megismerése, mérése nem
történt meg
Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése.

7.3.

A partnerek tájékoztatása az intézmény eredményeiről

A jogszabályban előírt módon eleget teszünk tájékoztatási kötelezettségeinknek.
A helyben szokásos módon tájékoztatjuk külső partereit (az információátadás szóbeli, digitális
vagy papíralapú).
Az intézmény évente beszámol eredményeiről a Fenntartónak, valamint elkészíti minden
nevelési év elején Munkatervét.
A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan
felülvizsgáljuk, és fejlesztjük.

7.4.

Az intézmény részvétele a közéletben

Az intézményünk márciusig részt vett a helyi közéletben.
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A pedagógusok és a gyermekek részt vettek a különböző helyi rendezvényeken.
(Karácsony, Nemzeti ünnep…)

8.

A pedagógiai munka feltételei

8.1.

Tárgyi, infrastrukturális feltételek

8.1.1. Az infrastruktúra értékelése az intézmény nevelési, fejlesztési struktúrájának,
pedagógiai értékeinek, céljainak tükrében
A fenntartó készséges a nevelőmunkánkhoz szükséges feltételek megteremtésére,a hiányok
pótlására, a belső infrastruktúra fejlesztésére. 2019-ben elkészült a Központi Óvoda felújítása,
párhuzamosan folyt az Újtelepi Óvoda és a Bölcsőde bővítése.
A pandémia alatt az óvodai ügyelet mellett minden dolgozó részt vett a takarításban,
fertőtlenítésben, valamint az elkészült Újtelepi Óvoda kitakarításában, felszerelésében.

8.1.2. A környezet kialakításában a környezettudatosság, környezetvédelem
szempontjainak érvényesítése
A pedagógiai programunk környezeti nevelésről szóló fejezetében rögzített elvek és
szempontok szerint tervezzük és valósítjuk meg a megfelelő tárgyi környezet kialakítását.
A környezetvédelem vagy a problémák erőszakmentes megoldásának kérdése már az óvodás
gyermek szintjén is felvethető és beépíthető a foglalkozás rendszerébe. A természet társadalom - ember egymástól függő, egymást feltételező, egymást kiegészítő fogalmak
rendszere, melynek lényege a gyermek szintjén már óvodáskorban is megérthető,
megéreztethető.
Formái: A gyermekek részt vesznek a szemét gyűjtésében, ügyelünk a környezet rendjére,
óvodáink udvara virágos, zöld növényekkel teli, arra neveljük őket, hogy takarékoskodjanak a
vízzel. A környezetvédelmi szempontok megvalósulása folyamatos feladatunk.
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8.1.3. Az intézményi tárgyi környezet értékelése a különleges bánásmódot igénylő
gyermekek nevelésének, ismeretszerzésének, képességfejlesztésének,
személyiségfejlesztésének tükrében
Rendszeresen felmérjük az igényeket, arra törekszünk, hogy megfelelő fejlesztés
megtörténjen, és ehhez rendelkezésre álljanak a megfelelő tárgyi eszközök.
Fejlesztő munkánkhoz az Önkormányzat mindenkor biztosítja az anyagi hátteret.

8.1.4. IKT- eszközök kihasználtságának jellemzői
Minden óvodapedagógus rendszeresen alkalmazza a nevelő munkájában az IKT eszközöket,
az eszközök kihasználtsága, alkalmazásuk nyomon követhető. Eszközeinket folyamatosan,
igény szerint bővítjük. Minden óvodában van internet hozzáférés, az óvónők az
adminisztrációs

munkájukat

kizárólag

számítógépen

végzik.

Óvodáink

felszereltek

nyomtatóval, projektorral.

8.2.

Szervezeti feltételek

8.2.1. A pedagógus-továbbképzés preferált irányai

Az intézmény rendelkezik továbbképzési programmal, melynek elkészítése a munkatársak
bevonásával, az intézményi szükségletek és az egyéni életpálya figyelembe vételével történt.
Részt vettünk konferencián, online képzésen. Az intézmény lehetőségekhez mérten követi a
továbbképzési programban, beiskolázási tervben leírtakat, azonban a második félévi terveink
nem valósultak meg.

8.2.2. Az intézmény szervezeti kultúrája, szervezetfejlesztési eljárások, módszerek
alkalmazása
Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és kultúra
fejlesztésében.
Az intézmény szervezeti kultúráját a közösen meghozott, elfogadott normák, szabályok

19

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.
OM: 035821

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

jellemzik, ezek betartása folyamatos feladatunk.
Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső
igényesség, hatékonyság jellemző. Törekszünk arra, hogy az intézmény munkatársai gyűjtsék
és osszák meg a jó pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül és kívül.
A tervezett hospitálások elmaradtak.
8.2.3. Az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkájának értékelése
Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény múltját,
hagyományait, nyitottak új hagyományok teremtésére.
Az intézményünk számára fontosak a hagyományaink, azok megjelennek az intézmény
alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet működésében, és a nevelő munka részét
képezik.
Minden

óvodában

(Nagycsoportosok

jellemző:

Szüret

búcsúztatása,

Mikulás,

Anyák

Karácsony,

Napja,

Idősek

Farsang,

Gyermeknap,

köszöntése-elmaradt)

Természetmegismerő kirándulás: arborétum, Szórakoztató jellegű kirándulás: állatkert, mozi,
nagycsoportosaink iskolalátogatása, Az elsős gyermekek visszalátogatása az óvodai
rendezvényekre.
8.2.4. A feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás intézményi gyakorlata.
A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, az eredményekről
rendszeresen beszámolnak.
A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik.
A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi szabályozásában (SzMSz)
rögzítetteknek, és támogatják az adott feladat megvalósulását.
8.2.5. A pedagógusok innovációhoz való viszonyának értékelése
A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására nyitott a
testület és az intézményvezetés.
Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal
segítik a fejlesztést.
Pozitívan viszonyul a felmerült ötletekhez, megvizsgálja azok beilleszthetőségét a fejlesztési
folyamatokba. mese-délelőtt, tehetség műhelyek
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8.2.6. A humánerőforrás megfelelősége a pedagógiai céloknak

Rendszeresen felmérjük a szükségleteket, reális képpel rendelkezünk a nevelő munka
humánerőforrás szükségletéről.
Intézményünk az elmúlt években történő gyermekvállalások, betegségek miatt, távozások, új
dolgozók érkezése miatt igen nagymértékű változáson ment át.
Óvodapedagógus hiányában több hónapon át megoldottuk a helyettesítést. A délutáni
munkában nagy szerepet vállaltak a pedagógiai asszisztensek is. A pedagógusok végzettsége,
képzettsége megfelel a nevelőmunka feltételeinek, az intézmény deklarált céljainak.

9. A 2019-2020-es. nevelési év kiemelt ellenőrzési területei
Nevelési terület

Ellenőrzés módja

Csoportnaplók ellenőrzése

Teljes körű

Felvételi, előjegyzési napló

Teljes körű

Felvételi- mulasztási naplók-

Teljes körű

Óvoda köteles gyermekek óvodába járásának nyomon
követése
A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentációs
rendszer
Gyermekbalesetek megelőzése

Teljes körű
Teljes körű

SNI gyermekek ellátása (óvodapedagógus nevelőmunkája,
dajkai segítő munka-meghatározott csoportban
Gyermekvédelmi

Teljes körű

tevékenység,

dokumentáció,

gyermekvédelmi felelős, óvodapedagógusok

Teljes körű

Teljes körű

Egészséges életmód,

Szúrópróba szerű

Környezeti nevelés, környezetvédelem

Szúrópróba szerű

Szülőkkel

való

kapcsolattartás,

jegyzőkönyvek,

ünnepségek
BECS

közreműködése

ellenőrzésében
Szakmai munka ellenőrzése

a

szakmai

munka

belső

Teljes körű

Szúrópróba szerű
Folyamatos
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10. Gyermekvédelem

Megvalósult feladatok

Az új gyermekek befogadása,az óvodáskorú gyermekek nevelése,.
Szülői értekezletek, családlátogatások 1. félév
Fejlődési lapok kitöltése a szülők tájékoztatása 1. félév
DIFER mérés (bemeneti mérés)
H, HHH, V gyermekek nyilvántartásba vétele.
Egészségügyi vizsgálatok.
A gyerekek felmérése-logopédiai, fejlesztő munkában való részvétel javaslata.
Rendszeres óvodába járás elérése, hiányzások minimalizálása 1. félév
Kapcsolattartás a segítő intézményekkel: Gyermekjóléti Szolgálat (havonta, ill. szükség
szerint a pandémia alatt is)
Gyermekorvos, Védőnők, Iskolák-szükség szerint

Fegyvernek, 2020. 08. 31.

PH:
……………….…………………
Bognár Éva
intézményvezető
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11. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK:

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete: 100 %-os arányban a 2019/
2020-as nevelési év beszámolóját elfogadta.

Kelt: Fegyvernek, 2020. augusztus 31.

………………………Bognár Éva
Intézményvezető
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Az Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde irattárában .......................iktatási számú
jegyzőkönyv található, mely igazolja, hogy a fenntartó megismerte és elfogadta a 2019/ 2020es nevelési év beszámolóját

Kelt: Fegyvernek, 2020. augusztus 31.

…………………………….
Fenntartó
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Felhasznált irodalom:
Hatály: 2015.VI.15.
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról

Hatály: 2015.VI.15.
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről1

Módszertani segédanyaghoz
Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott óvodai tájékoztató
anyag felhasználásával készült útmutató
Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok
minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés
Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA
Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA
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4.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2020. augusztus 27-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:
Tárgy:
Előterjesztés jellege:

Tatár László polgármester
A közösségi együttélés alapvető szabályairól
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

1

Készítette:

dr. Pető Zoltán jegyző

Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

Szociális és Egészségügyi Bizottság,
Pénzügyi Bizottság,
Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
2020. augusztus 24.
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FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. augusztus 27-ei ülésére a
közösségi együttélés alapvető szabályairól
Tisztelt Képviselő-testület!
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendeletet 2018. április 26ai ülésen fogadta el a képviselő-testület. Az elfogadott 8/2018.(IV.27.) rendelet a 2018.
augusztus 30-ai ülésen módosításra került.
Az önkormányzati rendelet felülvizsgálatra került, mely alapján az alábbi módosításokat,
kiegészítéseket javaslom a rendeletben:
1.) A rendelet 5. § (2) és (3) bekezdésében módosul az önkormányzat pénzforgalmi
számla száma.
2.) A rendelet 6. § c) és d) pontja:
c) a közterület bontásával járó közműépítési, javítási munkálatokra – kivéve a 6. § (2)
bekezdésben foglaltak – a munka megkezdése előtt a terület kezelőjétől kezelői
hozzájárulást nem kér,
d) a közút területén, az alatt vagy felett építmény, vagy más létesítmény elhelyezéséhez,
a közút területének nem közlekedési célú elfoglalásához, illetve az út forgalmi
rendjének ideiglenes megváltoztatásához a közút kezelőjétől kezelői hozzájárulást nem
kér,
az alábbira módosul:
c) közterületen személygépjárművek részére fenntartott, külön KRESZ táblával
megjelölt parkolót 3,5 tonnát meghaladó gépjárművel elfoglal,
d) közterületen személygépjárművet huzamosabb ideig, rendszeresen vagy állandó
jelleggel nem a kapubejárón (felhajtón) tárol,
3.) A rendelet 7. §-a pontosításra került az alábbiak szerint:
7. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a plakátok,
hirdetmények elhelyezésének rendje körében, aki hirdetményt nem a hirdetmények
elhelyezéséről és eltávolításáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott
hirdetőfelületen helyez el vagy az idejétmúlt vagy megrongálódott hirdetményt az
azon feltüntetett rendezvény, műsor, program megvalósulását követő 8 napon belül
nem távolítja el.
4.) A rendelet 9. § (1) bekezdése kiegészül az alábbi h) ponttal:
h) az ingatlan előtti közterületen lévő bokrok nyeséséről, fák gallyazásáról; oly módon,
hogy azok kinyúló ágai ne akadályozzák az ingatlan előtti közforgalmú járdán a
biztonságos elhaladást, valamint az adott útszakaszon a közúti közlekedést,
5.) A rendelet 9. § (2) bekezdése kiegészül az alábbi b), c) és d) ponttal:
b) a város közigazgatási területén a kommunális és egyéb hulladékát nem a
szabványos hulladékgyűjtő edényben (szemetes, konténer stb.) helyezi el, hanem azzal
közvetlenül a természetet szennyezi,
c) az általa használt ingatlan udvarán vagy az ingatlan előtti közterületen hulladékká
vált gépjárművet, valamint azok alkatrészeit (akkumulátor, gumiabroncs stb.) a
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jogszabályoktól eltérő módon helyez el, tárol vagy semmisít meg (pl.: gépjárművet
szétbont),
d) a saját tulajdonú ingatlana, vagy az általa használt ingatlan udvarán felhalmozott, és
a hatóság által észlelt hulladékának hulladékgyűjtő udvarra történő
elszállítása/elszállíttatása után kapott igazolást (beszállítás mérlegelési jegy) – a
felszólítást követően – nem mutatja be,
Mindezekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg, és
a rendelet-tervezetet fogadja el.
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
………../2020.(………) önkormányzati rendelet-tervezete
A közösségi együttélés alapvető szabályairól
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 143. § (4)
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk a) pontjában,
valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed minden 14. életévét betöltött természetes személyre és jogi
személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely Fegyvernek
Város közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés
szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti.
(2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket
magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más
módon szankcionál.
2. Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában
a) közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás: az a magatartás, amely nem
minősül bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek, de ellentétes a közösségi együttélés
szabályaival, azokat sérti vagy veszélyezteti és e rendelet a közösségi együttélés alapvető
szabályaiba ütköző magatartásnak minősít,
b) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2. §
13. pontja szerinti terület,
c) szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 2. § 23a. pontja szerinti italok.
II. Fejezet
A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt
alkalmazható jogkövetkezmények és eljárási szabályok
3. Közigazgatási bírság és a helyszíni bírság
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3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben természetes
személy esetén 200 000 forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek estén 2 millió forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.
(2) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő
a jogsértést teljes mértékben elismeri, vele szemben 50 000 forintig terjedő helyszíni bírság
kiszabásának van helye.

4. Eljáró hatóság és eljárási szabályok
4. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt indult eljárásokban az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.)
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt közigazgatási bírság
kiszabására a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a jegyző jogosult.
A határozattal szemben a kézbesítéstől számított 15 napon belül a jegyzőhöz benyújtott, de
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének címzett fellebbezésnek van helye. A
fellebbezést a képviselő-testület a soron következő ülésén bírálja el.
(3) A helyszíni bírság kiszabására a polgármesteri hivatal közterület-felügyelője jogosult.
(4) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az elkövető
személyi és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az eljáró ügyintéző erre vonatkozó
felhívására igazolja.
(5) Közigazgatási bírság kiszabása helyett első alkalommal figyelmeztetést kell alkalmazni,
amennyiben a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a
közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes
jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban:
Kszszá.) 2. §-ban meghatározott feltételek fennállnak.
5. A közigazgatási bírság és a helyszíni bírság megfizetése
5. § (1) Fiatalkorúval szemben nem lehet helyszíni bírságot kiszabni. Fiatalkorúval szemben
közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló keresete (jövedelme)
vagy vagyona van.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott közigazgatási
bírságot – az elsőfokú határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül – a határozathoz
mellékelt készpénz átutalási megbízáson, vagy banki átutalással Fegyvernek Város
Önkormányzata 11745066-15409993 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott helyszíni
bírságot a bírság kiszabását követő 15 napon belül kell készpénz átutalási megbízáson, vagy
banki átutalással Fegyvernek Város Önkormányzata 11745066-15409993 számú
pénzforgalmi számlájára befizetni.
III. Fejezet
A közösségi együttélés alapvető szabályai
6. A közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használata
6. § (1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a közterületek
rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használatának körében, aki
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a) közterületet, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüktől eltérően a
közterületek
használatáról,
valamint
a
közutak
nem
közlekedési
célú
igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló önkormányzati rendeletben
foglalt közterületi engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használ, felbont,
b) közterületen üzemképtelen járművet közterület-használati engedély nélkül tárol,
üzemképtelen járművet az üzembentartó, tulajdonos a közterületről saját költségén a
felszólítást követő 15 napon belül nem távolítja el,
c) közterületen személygépjárművek részére fenntartott, külön KRESZ táblával megjelölt
parkolót 3,5 tonnát meghaladó gépjárművel elfoglal,
d) közterületen személygépjárművet nem a kapubejárón (felhajtón) tárol,
e) a közterület bontásával járó közműépítési, javítási munkálatokra – kivéve a 6. § (2)
bekezdésben foglaltak – a munka megkezdése előtt a terület kezelőjétől kezelői hozzájárulást
nem kér,
f) a közút területén, az alatt vagy felett építmény, vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a
közút területének nem közlekedési célú elfoglalásához, illetve az út forgalmi rendjének
ideiglenes megváltoztatásához a közút kezelőjétől kezelői hozzájárulást nem kér,
g) közterületet tartósan, állandó jelleggel – kivéve közterületek használatáról szóló
önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti közterület-használati engedély alapján történő
használatot – közterület-használati engedély nélkül használ,
h) a közutat a közterület kezelőjének hozzájárulása nélkül nem közlekedési célra igénybe
veszi,
i) közterületbe nyúló védőtetőt, előtetőt, ernyőszerkezetet, hirdető berendezést,
reklámhordozót közterület-használati hozzájárulás nélkül, vagy attól eltérő módon elhelyez,
j) építési munkával kapcsolatos létesítmény(eke)t, építmény(eke)t és törmelék(ek)et
közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon elhelyez, tárol,
k) emlékművön, utcabútorzaton, egyéb berendezési tárgyon gördeszkázik, görkorcsolyázik,
kerékpározik,
l) közterületi névtáblát, házszámtáblát, szöveges ismertető táblát vagy emléktáblát
beszennyez, eltakar, jogosulatlanul kihelyez, vagy leszerel,
m) közforgalmú járdán a gyalogos közlekedésre szolgáló felületet beszűkíti és ezzel a
gyalogos közlekedést zavarja,
n) csapadék víz elvezető vagy szikkasztó árkot betemet vagy abban bármilyen hulladékot,
bontási törmeléket, földet vagy avart helyez el.
(2) Kezelői hozzájárulás nélkül a közterületet bontani csak abban az esetben lehet, ha az
közmű, közműalagút, vasútüzemi berendezés, távközlési vezeték vagy csővezeték halasztást
nem tűrő kijavítása, árvíz vagy belvízvédekezés, helyi vízkárelhárítás vagy elemi csapás miatt
szükséges. Ebben az esetben a közterület bontását az igénybevevőnek a közút kezelőjéhez
haladéktalanul be kell jelenteni és az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges
intézkedéseket meg kell tennie.
7. Plakátok, hirdetmények elhelyezésének rendje
7. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a plakátok,
hirdetmények elhelyezésének rendje körében, aki hirdetményt nem a hirdetmények
elhelyezéséről és eltávolításáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott
hirdetőfelületen helyez el vagy az idejétmúlt vagy megrongálódott hirdetményt az azon
feltüntetett rendezvény, műsor, program megvalósulását követő 8 napon belül nem távolítja
el.
8. Kereskedelmi és vendéglátási tevékenység
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8. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a kereskedelmi
és vendéglátási tevékenység körében, aki:
a) közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon alkalmi és
mozgóárusítást, jogosulatlan kereskedelmi tevékenységet végez;
b) az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjével kapcsolatos előírásokat és kötelezettségeket
megszegi;
c) vendéglátó-helyiséghez tartozó teraszt, előkertet közterület-használati hozzájárulás nélkül
vagy attól eltérő módon létesít, működtet;
d) közterületen nem árusítható terméket értékesít, közterületen állatot forgalmaz;
e) közterületen zajkeltésre alkalmas hangosító berendezést elhelyez és működtet, vagy
közterületen olyan helyhez kötött hangosító berendezést üzemeltet, amely nincs
összefüggésben jogszerűen folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységgel – az
engedélyezett közterületi rendezvény keretében történő zeneszolgáltatás kivételével – és
amely indokolatlanul zavarja mások nyugalmát.
9. A köztisztaság fenntartása
9. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság
fenntartása körében, az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg
haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a használatában lévő ingatlanok
(ingatlanrészek, helyiségek) tisztán tartása tekintetében pedig a használó, illetőleg – a bérleti
jogviszonyból származó kötelezettsége szerint – a bérlő (a továbbiakban együtt: használó), aki
nem gondoskodik:
a) az egyes ingatlanok tisztán tartásáról,
b) a lakó-, és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú részének
(kapualj, folyosó, terasz, pince-és padlásrész, és hulladékgyűjtő, udvar stb.) tisztaságáról,
rendszeres takarításáról, rovar és rágcsálómentesítéséről,
c) a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló
helyiségnek és az ezekhez tartozó területeknek a tisztaságáról, rendszeres takarításáról,
rovarmentesítéséről és rágcsálómentesítéséről,
d) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetve ha a járda
mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, fűfélék rendszeres
kaszálásáról, vágásáról,
e) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, fűfélék rendszeres
kaszálásáról, vágásáról,
f) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és
körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,
g) az ingatlanokról, az ingatlan előtti járdaszakasz fölé, járda hiányában 1 méter széles
területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület fölé
kinyúló ágak, bokrok nyeséséről, gallyazásáról, a fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról,
valamint ezen a területen lévő növények lehullott lombjának, és egyéb növényi részeinek
takarításáról, összegyűjtéséről, elszállításáról/elszállíttatásáról; oly módon, hogy az érintett
járdaszakasz, területsáv, illetőleg terület biztonságos közlekedésre alkalmas legyen,
h) az ingatlan előtti közterületen lévő bokrok nyeséséről, fák gallyazásáról; oly módon, hogy
azok kinyúló ágai ne akadályozzák az ingatlan előtti közforgalmú járdán a biztonságos
elhaladást, valamint az adott útszakaszon a közúti közlekedést,
i) az épület tetőcsatornájának tisztán tartásáról,
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j) arról, hogy az ingatlan csapadékvíz-elvezetési rendszerének használata során, a víz
közterületen, közterületi építményekben kárt ne okozzon, a közterület rendeltetésszerű
használatát ne zavarja, az építmények állékonyságát ne veszélyeztesse,
k) az ingatlanján és épületén természetes úton össze gyűlő csapadék vizet nem saját telkén
szikkasztja el,
l) a közterülettel határos ingatlan épületének madár fészkelő helyei alatti burkolattal ellátott
közterületnek a madarak okozta szennyeződéstől való megtisztításáról,
m) gépjárművet közterületen javít, vagy e szolgáltatáshoz kapcsolódóan gépjárművet
közterületen tárol, a zöldfelületen járművet javít vagy tisztít,
n) használatában lévő ingatlanon a fűfélék rendszeres kaszálásáról, cserjék vágásáról, a telken
található gyümölcsfák kártevők elleni mentesítéséről.
o) a külterületi ingatlanjával határos közterületnek a közforgalmú útig terjedő
tisztántartásáról, kaszálásáról.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság
fenntartása körében, aki:
a) a szokásos mennyiségű hulladéknál nagyobb mennyiségű hulladék, többlet-hulladék
összegyűjtéséről – amennyiben az a hulladék elszállítását végző szolgáltatóval kötött
szerződésben foglaltakon kívül, az általa biztosított lehetőségek igénybevételén felül
keletkező hulladék – annak a hulladékgyűjtő udvarra történő elszállításáról nem gondoskodik,
b) a város közigazgatási területén a kommunális és egyéb hulladékát nem a szabványos
hulladékgyűjtő edényben (szemetes, konténer stb.) helyezi el, hanem azzal közvetlenül a
természetet szennyezi,
c) az általa használt ingatlan udvarán vagy az ingatlan előtti közterületen hulladékká vált
gépjárművet, valamint azok alkatrészeit (akkumulátor, gumiabroncs stb.) a jogszabályoktól
eltérő módon helyez el, tárol vagy semmisít meg (pl.: gépjárművet szétbont),
d) a saját tulajdonú ingatlana, vagy az általa használt ingatlan udvarán felhalmozott, és a
hatóság által észlelt hulladékának hulladékgyűjtő udvarra történő elszállítása/elszállíttatása
után kapott igazolást (beszállítás mérlegelési jegy) – a felszólítást követően – nem mutatja be,
e) a város közigazgatási területén hulladékot közterületen, magánterületen nyílt téren éget,
kivéve a külön jogszabály(ok)ban meghatározott esetekben szükségessé váló égetés az ott
szabályozott módon.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság
fenntartása körében, az üzlet és egyéb elárusító hely, vendéglátó egység, intézmény,
szolgáltató egység tulajdonosa, aki a vendéglátó egységek, intézmények, szolgáltató egységek
bejárata mellett szemétgyűjtőt, csikktartót nem helyez el és azoknak a szemétszállításra
rendszeresített edénybe való ürítéséről nem gondoskodik.
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság
fenntartása körében, aki:
a) az építési területen és az építés közvetlen környékének tisztán tartásáról, az úttestre, járdára
való sárfelhordás, egyéb szennyezés folyamatos megszüntetéséről nem gondoskodik,
b) az építési, bontási, tatarozási munkákat, valamint minden közműépítéssel kapcsolatos
burkolatfelbontási, illetve talajfeltárási tevékenységet nem úgy végzi, hogy az annak során
keletkezett hulladék, illetve a kitermelt anyag a környezetet ne szennyezze, a csapadékvíz
elvezetését ne akadályozza, a környező növényzetet ne károsítsa,
c) a földmunkák végzésénél a termőréteget külön tárolásáról (deponálás), a termőréteg
fedőrétegként való visszaterítéséről a munka végeztével nem gondoskodik,
d) az építkezési terület és az építési munkálatokkal beszennyezett környék takarítását
elmulasztja, az építkezés befejezését követően a munkálatok végzése során keletkezett építési
törmeléket, illetve hulladékot folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 30
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napon belül nem szállítja, szállíttatja el, az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó
kötelezettségének nem tesz eleget,
e) közterületen építési, bontási és egyéb anyagokat közterület-foglalási engedély nélkül tárol,
illetve munkaterületet a jegyző engedélye nélkül létesít.
(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság
fenntartása körében, az ingatlan tulajdonosa, használója, aki:
a) az ingatlan előtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló járdák, járdaszakaszok, járda
hiányában egy méter széles területsáv, lépcsők, síkosság mentesítéséről folyamatosan nem
gondoskodik,
b) a járdáról letakarított havat a közút és a járda között úgy helyezi el, hogy a
gyalogosforgalmat, gépjárműforgalmat, a járda melletti víznyelők működését akadályozza,
c) hórakást
ca) útkereszteződésben,
cb) útburkolati jeleken,
cc) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén,
cd) közszolgáltatási felszerelési tárgyra és egyéb közérdekű létesítmény köré,
ce) kapubejárat elé, annak szélességében
helyez el;
d) síkosság elleni védekezéshez zöld területen és közvetlen környékén konyhasót használ.
(6) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, az az utcai, piaci
árus, aki az utcai, piaci árusítás céljára bérelt helyet, valamint annak közvetlen környezetét a
használat időtartama alatt nem tartja folyamatosan tisztán, az árusítás során keletkezett
hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, elszállíttatásáról és megfelelő elhelyezéséről saját
költségén nem gondoskodik.
(7) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, a rendezvény
szervezője, aki vásárok, sport- és egyéb rendezvények tartása idején, saját költségén nem
gondoskodik a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely, illetve szeméttároló edényzet
biztosításáról és üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület
megtisztításáról, szükség esetén fertőtlenítéséről.
(8) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki
a) a közterületre történő növényültetésnél a következő szempontokat nem tartja be:
aa) nagylombú fát épület falától és egymástól minimum 7 méter távolságra szabad ültetni,
ab) az elültetett fa töve ivóvíz-, telefon-, kábeltelevízió-, csapadékvíz-és szennyvízvezetéktől,
földkábeltől legalább 1.5 méterre, távfűtési- és gázvezetéktől legalább 2 méterre lehet,
ac) közterületi légvezeték alá csak kistermetű, vagy gömbkoronás fa ültethető,
ad) sövény vagy fa telepítésekor be kell tartani a közutakra és a közlekedés biztonságára
vonatkozó előírásokat.
(9) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki hulladékgyűjtő
szigeten, hulladékgyűjtő edényekből, a lomtalanítás idején a közterületre kihelyezett
szükségtelenné vált háztartási, szilárd hulladékból guberál.
(10) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki élelmiszer- és
vendéglátó üzemekbe, üzletekbe, helyiségekbe, szórakozóhelyekre, egészségügyi
intézményekbe, bölcsődébe, óvodákba, iskolákba, szabad strandra ebet – az üzemeltető által
meghatározott feltételek mellett, a vakvezető kutya kivételével- bevisz.
(11) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a) az ivóvizet szolgáltató kutak közvetlen környezetében – a közegészségügyi és építésügyi
szabályokban meghatározott távolság figyelmen kívül hagyásával – olyan szennyező forrást
létesít, amely a kút vizét vagy a talajon keresztül a talajvizet szennyezheti,
b) az ivóvizet szolgáltató kutat nem háztartási ivóvíz ellátás céljára használ, más célú
felhasználáshoz nem rendelkezik a vízszolgáltató előzetes engedélyével,
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c) a közkutakból állatot itat, termőföldet locsol, gépjárművet mos.
10. Állattartás
10. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a) a felügyelete alatt álló háziállatot úgy visz vagy bocsát közterületre vagy nyilvános helyre,
hogy nem tart magánál az állat ürülékének feltakarítására szolgáló megfelelő eszközt, az állat
ürülékét nem takarítja fel,
b) a tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt álló eb más tulajdonában lévő magánterületre
való átjutását lehetővé teszi,
c) aki nem gondoskodik az állatok tartására szolgáló helyiség rendszeres takarításáról és
fertőtlenítéséről, az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok és rágcsáló rendszeres
irtásáról,
d) aki zárt rendszerű állattartás esetén nem gondoskodik a trágyalé zárt szivárgásmentes
gyűjtéséről,
e) aki kóbor ebet fogad be és nem gondoskodik a befogást követő 10 napon belül az eb
oltásáról, chippeltetéséről.
11. Egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevétele
11. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a) a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe, az igénybe vételhez szükséges
megállapodást nem köti meg,
b) a települési szilárd, szelektív vagy zöld hulladékot nem szabványos gyűjtőedényben, vagy
nem a szolgáltató által rendszeresített zsákban helyezi ki elszállításra,
c) a rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe veszélyes hulladékot, építési-bontási törmeléket,
termőföldet, szennyezetlen talajt, kőtörmeléket, hamut helyez el,
d) a gyűjtőedényben a dolgozók testi épségét, a szállító eszközök műszaki állapotát
veszélyeztető anyagot vagy folyékony hulladékot helyez el,
e) a gyűjtőedény tisztántartásáról, karbantartásáról nem gondoskodik,
f) a települési szilárd hulladék tulajdonosa a hulladékot a szelektív hulladékgyűjtő szigeten a
felirattól eltérően helyezi el,
g) saját tulajdonú ingatlanon települési szilárd hulladékot halmoz fel,
h) a szelektív gyűjtés céljára kihelyezett gyűjtőedényben más hulladékot helyez el,
i) ingatlana udvarán lom vagy kommunális hulladékot halmoz fel,
j) az általa használt ingatlan udvarán kommunális vagy egyéb hulladékot a jogszabályoktól
eltérő módon helyez el vagy semmisít meg (pl.: hulladékot elás, eléget stb.).
12. Környezetünk védelme, zajvédelem
12. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a) szennyvizet csapadék vízelvezető árokba, élő vízbe vezet, akár saját területen kilocsol,
b) az ásott kutat szennyezi, ásott kútba szennyvizet, veszélyes, mérgező hulladékot juttat,
c) a meglévő vízelvezető árkot – ingatlanok előtti közterületen, kertekben – betölti, a víz
lefolyását megakadályozza,
d) a közparkok területére gépjárművel, motorkerékpárral, segédmotoros-kerékpárral, lovas
szekérrel behajt, parkol,
e) közterületre telepített fát, facsemetét rongál,
f) csapadék vizet szennyvíz elvezető csatornába bevezet,
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g) a lakóingatlanához tartozó udvaron hanghordozó eszközt olyan módon használ, hogy az
zavarja a szomszédos ingatlanok használóit.
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, az a vendéglátó
egység-, szórakozóhely üzemeltető, szabadtéri zene- és egyéb műsorjel szolgáltató, aki:
a) zene- és egyéb műsorjel-szolgáltatást május 15. és szeptember 15. közötti időszakban – a
zajkibocsátási határérték megtartása mellett – 23 órától tovább biztosít, egyéb időszakban 22
órától tovább biztosít,
b) zene- és egyéb műsorjel-szolgáltatást pénteken illetve szombaton – a zajkibocsátási
határérték megtartása mellett – éjjel 2 órától tovább biztosít.
13. Az egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról
13. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a) az egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról szóló
önkormányzati rendeletben védett természeti területté nyilvánított, vagy védett területen olyan
tevékenységet folytat, amely közvetlen vagy közvetett módon a természetvédelmi célokkal
ellentétesen megváltoztatja vagy veszélyezteti.
14. Temető rendje
14. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a) síremlék fenntartási, - gondozási kötelességének nem tesz eleget,
b) temetőben nem a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít,
c) temető főbejáratán keresztül gépjárművel – kivéve a temetkezési szolgáltatás ellátásához
szükséges közlekedést, illetve a mozgásában korlátozott vagy idős személyek szállítását
biztosító gépjárműveket – behajt,
d) sírhelyek gondozása során keletkezett szemetet a sírhelyek között tárolja, azt nem a
szeméttárolóban helyezi el,
e) temető területére kutyát visz be,
f) sorok közötti átjárást növényzet telepítésével akadályozza.
15. Házszámtábla elhelyezése
15. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlan
használója, kezelője, ennek hiányában tulajdonosa, aki a házszámtábla beszerzéséről,
kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról nem
gondoskodik.
16. Szeszesital árusításával vagy közterületen fogyasztással kapcsolatos szabályok
16. § (1) Tilos közterületen szeszesitalt fogyasztani.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közterületi szeszes ital fogyasztási tilalom nem
vonatkozik a közterület használati engedéllyel rendelkező rendezvények helyszínére.
IV. fejezet
Záró rendelkezés
17. § (1) Ez a rendelet 2020. szeptember 1. napján lép hatályba.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2018.(IV.27.) önkormányzati
rendelet 2020. augusztus 31-én hatályát veszti.
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Tatár László
polgármester

dr. Pető Zoltán
jegyző

5.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS JEGYZŐJÉTŐL
A Képviselő-testület 2020. augusztus 27-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Tatár László polgármester
Éves összefoglaló jelentés a Fegyverneki Polgármesteri
Hivatalnál és az önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek 2019. évi belső ellenőrzéséről
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:
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Készítette:

dr. Pető Zoltán jegyző

Véleményezésre
megküldve:

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

2020. augusztus 10.
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Fegyvernek Város Jegyzője
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. augusztus 27-ei ülésére éves
összefoglaló jelentés a Fegyverneki Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzat
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi belső ellenőrzéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 70. § (1) bekezdése értelmében a belső
ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a
költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés
működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.
Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményét a
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 48-49. §-a határozza meg. Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért
a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet a költségvetési szerv vezetője, a jegyző hagy jóvá.
Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a helyi
önkormányzat Képviselő-testülete részére a tárgyévi független belső ellenőrzési tevékenység
végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani a költségvetési szervek vezetőinek, a
képviselő-testületnek abban, hogy az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésből nyert
tájékoztatások alapján 2019. évben hogyan gondoskodtak a jogszabályban előírt belső
ellenőrzés során a belső ellenőr által tett megállapítások, javaslatok hasznosításáról.
A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósult meg.
A belső ellenőri feladatokat 2019-ben a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és
Tanácsadó Kft. végezte.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal és az
önkormányzat intézményeinél végzett éves ellenőrzés jelentései alapján készített 2019. évi
éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadni szíveskedjen.
…………../2020.(VIII.27.) sz.

határozati javaslat:

Éves összefoglaló jelentés a Fegyverneki Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzat
intézményeinél végzett 2019. évi belső ellenőrzésről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés
b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
48-49. §-a alapján a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján
készített 2019. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.
A határozatot kapják:
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1.
2.
3.
4.

Tatár László polgármester
dr. Pető Zoltán jegyző
Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Képviselő-testület tagjai

Fegyvernek, 2020. augusztus 10.

dr. Pető Zoltán
jegyző

FEGYVERNEK VÁROS
BELSŐ ELLENŐRI
2019.
ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS
Vezetői összefoglaló
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység,
amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét
növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű
megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet
irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (1) bekezdése
értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és
függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni,
emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.
A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg.
A Fegyverneki Polgármesteri Hivatallal szerződéses kapcsolatban álló Vincent
Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2019. évben a belső ellenőri
feladatokat.
Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményét
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48-49. §-a határozza meg.
Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet a
költségvetési szerv vezetője, a jegyző hagy jóvá.
A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet
követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Képviselő-testület elé
terjeszti jóváhagyásra.
Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a
helyi önkormányzat Képviselő-testülete részére a tárgyévi független belső ellenőrzési
tevékenység végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani a költségvetési
szervek vezetőinek, a Képviselő-testületnek abban, hogy az éves összefoglaló
ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján 2019. évben hogyan gondoskodtak
a jogszabályban előírt belső ellenőrzés során a belső ellenőr által tett megállapítások,
javaslatok hasznosításáról, nyomon követéséről.
Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató
figyelembevételével elkészített összefoglaló éves belső ellenőri jelentés a belső
ellenőrzés adott évi tevékenységének önértékelésen alapuló bemutatását, a belső
kontrollrendszer működésének értékelését, valamint az intézkedési tervek
megvalósulását tartalmazza.
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I.

A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján
[Bkr. 48. § a) pont]
2019. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatokat
végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására,
javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

I/1.

Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése
[Bkr. 48. § aa.) alpont]

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése
Az elvégzett ellenőrzések bemutatása

Tárgya

Fegyverneki
Polgármesteri
Hivatal
települési
támogatások
Fegyverneki
Mezőgazdasági,
Városüzemeltetési
és Fejlesztési
Intézmény
ingatlanokkal
kapcsolatos
bérbeadási
tevékenység
Fegyvernek Város
Önkormányzata
és a
Fegyverneki
Tiszavirág Óvoda
és Bölcsőde
analitikus
nyilvántartások

Cél

Annak megállapítása, hogy a települési
támogatásra való jogosultság
megállapításának, bizonylatolásának,
folyósításának rendje megfelelően
szabályozott-e, a gyakorlati alkalmazás
megfelel-e az előírásoknak, a rendszer
zártsága biztosított-e.
Annak vizsgálata, hogy a bérbeadási
tevékenység, a helyiségekkel való
gazdálkodás szabályszerűen történik-e,
a bérleti díjak megállapítása,
elszámolása, nyilvántartása, beszedése
megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a
bérleti szerződések rendelkezésre
állnak-e, tartalmi megfelelőségük
biztosított-e.
Annak megállapítása, hogy vezetik-e a
jogszabályok által előírt, a beszámoló
mérlegét alátámasztó analitikus
nyilvántartásokat, azok tartalma
megfelelő-e, vezetésük módja
szabályszerű-e, a főkönyvvel való
egyezőségük biztosított-e, az egyéb
nyilvántartások vezetése, tartalmi
megfelelősége biztosított-e.

Módszer

Típus
(szabályszerűségi,
pénzügyi stb.)

Megjegyzés
(terv
szerinti
vagy soron
kívüli vagy
terven
felüli)

Dokumentumok,
nyilvántartások
szúrópróbaszerű
ellenőrzése

Szabályszerűségi
ellenőrzés

Terv
szerinti

Nyilvántartások,
dokumentumok
szúrópróbaszerű
ellenőrzése

Szabályszerűségi
ellenőrzés

Terv
szerinti

Pénzügyi
ellenőrzés

Terv
szerinti

Nyilvántartások
szúrópróbaszerű
ellenőrzése
Interjúkészítés

A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása
Soron kívüli ellenőrzésre 2019. évben nem került sor.
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A tervtől való eltérések és azok indokai (ha év közben tervmódosítás volt, az eredeti
tervet kell figyelembe venni)
A 2019. évi tervben szereplő ellenőrzéseket a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató
maradéktalanul végrehajtotta, a tervtől eltérés nem történt, legfeljebb az ellenőrzések
időbeli ütemezésében (melyik hónapban kerültek elvégzésre). Az ellenőrzések az
ellenőrzöttekkel történő egyeztetést követően kerültek lefolytatásra, figyelembe véve
az esetleges igényeket, az egyéb teendőik miatti leterheltségüket.
Elmaradt ellenőrzések
2019. évben a tervhez képest elmaradt ellenőrzés nem volt.
I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi
eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja
kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása
Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került
sor.
I/2.

A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása
[Bkr. 48. § ab) alpont]

Az ellenőrzési
tapasztalatai

megállapítások

ellenőrzöttel

történő

megvitatásának

eljárásai,

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2019. évi
ellenőrzési jelentések megfeleltek a Bkr-ben előírtaknak.
Az ellenőrzési jelentések az előírások, illetve nemzetközi ellenőrzési standardok
szerint készültek el. A javaslatok megvalósíthatóak voltak, a jelentések érdemi
ajánlásokat fogalmaztak meg, és azok az adott terület szempontjából érdeminek
tekinthetőek.
Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek
elfogadták.
A vizsgált szervek vezetői, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem
érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.
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I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága
Kapacitás-ellátottság bemutatása
A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársai mindannyian
pénzügyi-számviteli állami felsőfokú (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapesti
Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar), továbbá szakmai felsőfokú
képesítéssel (okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, pénzügyi-számviteli
szakellenőr, adótanácsadó) rendelkeznek. A cég, illetve a munkatársai jelentős
tapasztalattal rendelkeznek a költségvetési, önkormányzati szférában egyaránt, a
referenciák széleskörűek (számos önkormányzat, önkormányzati társulás).
A tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás következésképpen
rendelkezésre állt, mind létszám, mind képzettség, mind gyakorlati tapasztalat
szempontjából egyaránt.
A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok
az állások betöltésénél
A belső ellenőrzés 2019. évben külső erőforrás bevonásával valósult meg. Külső
erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető.
A belső ellenőrök képzései
A belső ellenőrzést ellátó Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
munkatársainak képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vettek részt
szakterületük szakmai képzésein, többek között regisztrált mérlegképes könyvelői
továbbképzésen, adószakértői, adótanácsadói, könyvvizsgálói továbbképzéseken,
illetve a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt ÁBPE képzésen.
Belső ellenőrök regisztrációja
Az ellenőrzéseket végző belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a 28/2011.
(VIII. 3.) NGM rendeletben foglalt követelményeknek.
A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4)-(5)
bekezdésében meghatározott engedéllyel.
A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben
meghatározott feltételeknek, továbbá rendelkezik a Bkr. 15. § (9) bekezdése által előírt
gyakorlattal.
I/2/b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső ellenőr szervezeti és funkcionális
függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19. §]
A belső ellenőrzési egység szervezeten belüli elhelyezkedése
A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is
közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik, tevékenységét a költségvetési
szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi
meg.
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A Bkr. 19. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak megvalósulása
A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrök funkcionális
függetlenségét a Bkr. 19. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek esetében.
Részt vettek-e a belső ellenőrök olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet
operatív működésével kapcsolatosak, s ha igen, melyek ezek
A belső ellenőr funkcionálisan független személyként dolgozik, a szervezet operatív
működésével kapcsolatos tevékenységbe nem vonják be. Ellenőrzési feladatait
önállóan tervezi, munkája során külső befolyástól mentes, pártatlan, tárgyilagos.
Önállóan állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó
ellenőrzési jelentést.
A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult.
A belső ellenőrök nem vettek részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a
szervezet operatív működésével kapcsolatosak.
I/2/c)

Összeférhetetlenségi esetek [Bkr. 20. §]
Az ellenőrzés során összeférhetetlenség nem történt.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
A belső ellenőrök minden ellenőrzés során valamennyi szükséges dokumentációhoz
hozzáfértek. A belső ellenőrök a normákban megfogalmazott jogosultságaikat
gyakorolhatták, azokat a vizsgált szerv maradéktalanul biztosította. Mind az ellenőrzés
tárgyához kapcsolódó, szükséges dokumentációkat, mind a szükséges információkat
szóban és/vagy írásban rendelkezésre bocsátották.
A Bkr. 25. § a)-e) pontjában megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatban
problémák, korlátozások nem merültek fel.
I/2/e)

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzéshez
szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, nyomtató, internet-hozzáférés, jogtár)
biztosítottak voltak.

I/2/f)

Az ellenőrzések nyilvántartása
A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a Bkr. 22. § és 50. § szerinti nyilvántartás
megfelelő vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzések tekintetében, illetve
gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, a dokumentumok és adatok
szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

5

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy tárja fel az esetleges
szabálytalanságokat, továbbra is biztosítani kell az irányítói segítséget. Ahhoz, hogy
az önkormányzat és az intézmények működésében, gazdálkodásában, pénzügyi
irányítási rendszerében minél alacsonyabb kockázati tényezők jelenjenek meg, ehhez
célszerű a belső kontroll folyamatok erősítése, a gazdaságosság, hatékonyság,
eredményesség növelése, javítása érdekében a tanácsadói tevékenység fokozása, az
ellenőrzési lefedettség növelése.
Fontosnak tartjuk az ellenőrzésre készített intézkedési tervekben foglaltak
megvalósításának kontrollját. A 2019. évben kitűzött céljait a belső ellenőrzés elérte.
A külső közreműködő által biztosított ellenőrzési rendszer a megfelelő minőség
biztosítása mellett célul tűzte ki az erőforrások költségeinek optimalizálását, valamint
az eredmények, és az ahhoz felhasznált források relációját vizsgálva járul hozzá a
hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez.
A folyamatos jogszabályváltozások determinálta helyzet szükségessé teszi a belső
kontrollok rendszerének ismeretét, intézményi megismerését.
A folyamatos értékelés és javaslattétel sokat jelent az önkormányzat kockázatkezelési,
ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságának fejlesztése érdekében.
I/3.

A tanácsadó tevékenység bemutatása [Bkr. 48. § ac) pont]
A belső ellenőrzés írásbeli felkérés alapján tanácsadói tevékenységet nem végzett.
A belső ellenőrzés tanácsadó segítsége az elvégzett vizsgálatok során felmerülő, a
tárgyhoz kapcsolódó témák területén megvalósult.

II.

A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok
alapján az alábbiak szerint [Bkr. 48. § b) pont]

II/1.

A
belső
kontrollrendszer
szabályszerűségének,
gazdaságosságának,
hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett
fontosabb javaslatok [Bkr. 48. § ba.) alpont].

Vizsgálat címe

Megállapítás

Következtetés

Javaslat

A települési támogatások
ellenőrzése

Az értékelt ügyiratok esetében a
kérelem benyújtásával
egyidejűleg több olyan
dokumentumot is fénymásolatban
helyeztek el az iratanyagban, mely
nem tartozik a közvetlen
bizonyítékok körébe, továbbá
személyiségi jogokat is sért(het).

A gyakorlat nem
teljes mértékben
megfelelő.

A kérelem benyújtása során
bemutatott iratok nyilvántartás
formájában történő kezelése.
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Vizsgálat címe

Megállapítás

A Fegyverneki
Mezőgazdasági,
Városüzemeltetési és
Fejlesztési Intézmény
vonatkozásában
ingatlanokkal kapcsolatos
bérbeadási tevékenység
ellenőrzése

A bérleti szerződések nem
tartalmazzák teljes körűen a
bérbeadó és a bérbevevő jogait,
illetve kötelezettségeit. A
vállalkozási célú bérleti
szerződéseket nem módosították
az általános forgalmi adó
alkalmazása tekintetében.

A Fegyverneki
Mezőgazdasági,
Városüzemeltetési és
Fejlesztési Intézmény
vonatkozásában
ingatlanokkal kapcsolatos
bérbeadási tevékenység
ellenőrzése
A Fegyverneki
Mezőgazdasági,
Városüzemeltetési és
Fejlesztési Intézmény
vonatkozásában
ingatlanokkal kapcsolatos
bérbeadási tevékenység
ellenőrzése
Fegyvernek Város
Önkormányzata, valamint
a Fegyverneki Tiszavirág
Óvoda és Bölcsőde
vonatkozásában az
analitikus nyilvántartások
ellenőrzése
Fegyvernek Város
Önkormányzata, valamint
a Fegyverneki Tiszavirág
Óvoda és Bölcsőde
vonatkozásában az
analitikus nyilvántartások
ellenőrzése

Következtetés

Javaslat

A bérleti szerződések tartalmának
módosítása, az alaki és tartalmi
A dokumentáltság
követelmények megfelelő
nem teljes körű.
alkalmazása, a bérleti díjak nettó
módon történő szabályozása a
vonatkozó szerződésekben.

Nem
érvényesülnek
teljes körűen a
vonatkozó
előírások.

A helységbérleti szerződések és
módosításaikra vonatkozó
bérbeadói aláírási jogosultság
törvényszerű alkalmazása (az
intézmény nevében kötött bérleti
szerződéseket és azok
módosítását az intézményvezető
jogosult aláírni, mint a bérbeadó
intézmény törvény képviselője).

Az önkormányzat önköltségszámítási szabályzattal nem
rendelkezik, a bérleti díjak
nagyságát sem elő-, sem
utókalkuláció nem alapozza meg.

A dokumentáltság
nem teljes körű.

Önköltség-számítási szabályzat
elkészítése és alkalmazása, a
bérleti díjak kalkulációval,
önköltség-számítással történő
alátámasztása.

Az egyéb sajátos elszámolások
(áfa), valamint a saját tőke között
kimutatott értékekhez analitikus
nyilvántartás nem kapcsolódik.

Nem
érvényesülnek
teljes körűen az
Áhsz. vonatkozó
előírásai.

Az általános forgalmi adóval,
valamint a saját tőke összegével
kapcsolatos mérlegtételek
analitikus nyilvántartással történő
alátámasztása.

A munkabérelőlegek egy részét
nem kezelték szabályszerűen a
Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
intézményben.

Nem
érvényesülnek
teljes körűen a
vonatkozó
előírások.

A munkavállalók részére
biztosított munkabérelőlegek
esetében a személyi
jövedelemadóról szóló
törvényben szabályozott
rendelkezések megfelelő
alkalmazása.

A helységbérleti szerződések
tekintetében az aláírás – gyakorlás
szabálytalan.

A fenti táblázatban az elvégzett vizsgálatokkal kapcsolatos kiemelt jelentőségű
megállapítások és javaslatok szerepelnek. Az általános, nem kiemelt jelentőségű
megállapításokat és javaslatokat a belső ellenőri jelentések tartalmazzák.
II/2.

A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése [Bkr. 48. § bb.) alpont]
Az Áht. 69. §-ban foglaltak alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és
a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer,
melynek létrehozásáért, működtetéséért a költségvetési szerv vezetője felel.
A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső
szabályokat, amely alapján a szervezet érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló
előirányzatokat, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony
és eredményes gazdálkodás követelményeit.
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A belső kontrollrendszer öt eleme:
1. Kontrollkörnyezet
A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek
szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi
körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésnek a
módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét.
A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra,
a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán
erőforrás kezelés átlátható.
Fontos a kontrollkörnyezetet (kiemelten a belső szabályzatokat) rendszeresen a
jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz
igazítani.
2. Kockázatkezelési rendszer
A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított
célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és
kezelése.
A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosítóak be és
intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a
válaszlépések megtételére.
Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni annak érdekében, hogy a
kockázatok meghatározásával, felmérésével és elemzésével azok kezelése biztosított
legyen.
3. Kontrolltevékenységek
A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és
elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység
során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden
szintjén és minden működési területén megjelennek.
A kontrolltevékenységek közül a következő elemeket alkalmazzák:
a)
Előzetes, utólagos és vezetői kontrollok
b)
Kijelölések
c)
Jóváhagyások
d)
Jogosultságok
e)
Igazolások
f)
Egyeztetések
g)
Működési tevékenység áttekintése
h)
Eszközök védelme
i)
Hozzáférési jogosultságok
j)
Feladatkörök szétválasztása
k)
Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések
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4. Információ és kommunikáció
Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé
történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást.
A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és
feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és
ellenőrizhetősége szempontjából.
A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a
megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez,
személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.
5. Nyomon követési rendszer (monitoring)
A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer
folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere
rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez.
A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók
is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi
működtetése az operatív vezetés feladata maradt.
III.

Az intézkedési tervek megvalósítása [Bkr. 48. § c.) pont]

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek
végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai
Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek
elfogadták.
A vizsgált szervek vezetői, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem
érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.
A Bkr. 45. § szerint a belső ellenőrzést követően intézkedési tervet kell készíteni a
szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők
megjelölésével. Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől
számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető
részére.
A vizsgálatokhoz kapcsolódó intézkedési tervek elkészültek, a belső ellenőrzési vezető
részére megküldésre kerültek. A belső ellenőrzési vezető a megküldött intézkedési
terveket jóváhagyta.
A vizsgált szervek azonnal megkezdték a javaslatok nyomán a szükséges intézkedések
megtételét, azok teljesítését, határidőben történő végrehajtását a vezetés és a belső
ellenőrzés is folyamatosan nyomon követi. Az egyes javaslatokhoz minden esetben
konkrét felelős és határidő lett meghatározva. Az intézkedési tervek realizálásával a
szervezetek a normákat követve folytathatják tevékenységüket, az ellenőrzési
lefedettség növekszik.
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A Bkr. 46. § szerint az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben
meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott
legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol, és ezen beszámolót
egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezető részére.
Az analitikus nyilvántartások ellenőrzése esetében az intézkedési terv végrehajtásáról
szóló beszámoló készítése még nem vált szükségessé, mivel az intézkedési tervben
meghatározott legutolsó határidő nem járt le.
A többi vizsgálat esetében az intézkedési tervek végrehajtásáról készített beszámolók
megküldése megtörtént a belső ellenőrzési vezető részére (Bkr. 46. §).
A 2019. évben lefolytatott ellenőrzések nyomán készült intézkedési tervek és a
végrehajtásukról készített beszámolók áttekintését követően összefoglalóan
megállapíthatjuk, hogy az azokban rögzített feladatok teljes mértékben, határidőben
végrehajtásra kerültek. Határidőben végre nem hajtott intézkedés nem volt.
A megállapítások hasznosulását a beszámolók alapján megfelelőnek ítéli az
ellenőrzés.
A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések, amelyek magas kockázatot
jelentenek a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából
Az esedékessé vált beszámolók szerint lejárt határidejű, de végre nem hajtott
intézkedés nem volt.
Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai
Az esedékessé vált beszámolók szerint elmaradt intézkedés nem volt.
Fegyvernek, 2020. február 17.

Készítette:
……………………………
Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:
……………………………
dr. Pető Zoltán
Jegyző
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6.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2020. augusztus 27-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Tatár László polgármester
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Fegyvernek
település vízi-közműveire vonatkozó 2021-2035. évi
gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

13 db

Készítette:

Huber József

Véleményezésre
megküldve:

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

2020. augusztus 5.

2

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. augusztus 27-ei ülésére a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Fegyvernek település vízi közműveire vonatkozó
2021-2035. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ értelmében a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. (továbbiakban TRV) elkészítette Fegyvernek település vízi
közműveire vonatkozó gördülő fejlesztési tervét.
A határozati javaslat mellékleteit képező dokumentumban bemutatjuk a TRV Zrt. által
készített 2021-2035. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv (OF/172-1/2020.) (ivóvíz és
szennyvíz-rendszer) szöveges és táblázatos részét, mely ütemezve tartalmazza az alábbiakat:
Ivóvíz rendszer:
- Rövid-, közép-, és hosszú távú felújítási és pótlási terv
- Rövid-, közép-, és hosszú távú beruházási terv javaslat
Szennyvíz rendszer:
- Rövid-, közép-, és hosszú távú felújítási és pótlási terv
- Rövid-, közép-, és hosszú távú beruházási terv javaslat
A felügyeletet ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére benyújtandó
gördülő fejlesztési tervnek mellékletét kell képezze az Önkormányzat írásba foglalt
véleménye.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
……./2020.(VIII.27.) sz.

határozati javaslat:

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Fegyvernek település vízi közműveire vonatkozó
2021-2035. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. Fegyvernek település vízi közműveire vonatkozó 2021-2035. évi
gördülő fejlesztési tervét a mellékletek szerint elfogadja.
2.) A jóváhagyott gördülő fejlesztési terv végrehajtása során a tervben szereplő
minden egyes tevékenységet külön-külön el kell fogadtatni a Képviselő-testülettel.
3.) Fegyvernek Város Önkormányzat – mint ellátásért felelős - Képviselő-testülete
meghatalmazza az üzemeltető Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-t, hogy a
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beruházási tervrészt benyújtsa jóváhagyásra a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal részére.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5.) Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Fegyvernek, 2020. augusztus 05.
Tatár László
polgármester

ELFOGADÓ NYILATKOZAT
GFT BERUHÁZÁSI TERVRÉSZRŐL

A 11-16647-1-001-00-02 vkr. kóddal rendelkező FE-IV megnevezésű
víziközmű-rendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2021-2035
tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, Beruházási tervrészt
tanulmányoztuk, annak tartalmát elfogadjuk, előterjesztéséhez hozzájárulunk.
Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére adjuk ki a
Gördülő fejlesztési terv, Beruházási tervrész Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához és az eljárás lefolytatásához.

Fegyvernek, 2020. augusztus 27.

_____________________________
Tatár László
polgármester
Fegyvernek Város Önkormányzata

ELFOGADÓ NYILATKOZAT
GFT BERUHÁZÁSI TERVRÉSZRŐL

A 21-16647-1-001-00-00 vkr. kóddal rendelkező FE-SZV megnevezésű
víziközmű-rendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2021-2035
tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, Beruházási tervrészt
tanulmányoztuk, annak tartalmát elfogadjuk, előterjesztéséhez hozzájárulunk.
Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére adjuk ki a
Gördülő fejlesztési terv, Berzházási tervrész Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához és az eljárás lefolytatásához.

Fegyvernek, 2020. augusztus 27.

_____________________________
Tatár László
polgármester
Fegyvernek Város Önkormányzata

ELFOGADÓ NYILATKOZAT
GFT FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZRŐL

A 11-16647-1-001-00-02 vkr. kóddal rendelkező FE-IV megnevezésű
víziközmű-rendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2021-2035
tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, Felújítási és pótlási
tervrészt tanulmányoztuk, annak tartalmát elfogadjuk, előterjesztéséhez
hozzájárulunk.
Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére adjuk ki a
Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához és az eljárás
lefolytatásához.

Fegyvernek, 2020. augusztus 27.

_____________________________
polgármester
Fegyvernek Város Önkormányzata

ELFOGADÓ NYILATKOZAT
GFT FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZRŐL

A 21-16647-1-001-00-00 vkr. kóddal rendelkező FE-SZV megnevezésű
víziközmű-rendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2021-2035
tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, Felújítási és pótlási
tervrészt tanulmányoztuk, annak tartalmát elfogadjuk, előterjesztéséhez
hozzájárulunk.
Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére adjuk ki a
Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához és az eljárás
lefolytatásához.

Fegyvernek, 2020. augusztus 27.

_____________________________
polgármester
Fegyvernek Város Önkormányzata

3. melléklet

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági
sorrend

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
Ivóvíz
TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
11-16647-1-001-00-02

Beruházás megnevezése

1.

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

2.

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

Vízjogi létesítési/elvi engedély száma

Tervezett
Az érintett ellátásért
nettó költség
Forrás megnevezése***
felelős(ök) megnevezése
(eFt)
Fegyvernek Város
Önkormányzata
Fegyvernek Város
Önkormányzata

Megvalósítás időtartama

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****

Tervezett időtáv
(rövid/közép/ho
sszú)

1

2021. december

rövid

x

2025

közép

Kezdés

Befejezés

0

2021. január

0

2022

2

3

4

5

x

x

x

x

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Feladat szükségességének indoklása

Feladat műszaki leírása

Változás az előző GFT-hez viszonyítva
Nincs változás
Nincs változás

3.

Hálózat körösítés
Lelovich út-Boróka út 160fm

igen

Fegyvernek Város
Önkormányzata

4 200

forráshiány

2023

2023

közép

x

A hálózatban pangó víz kialakulásának megelőzésére az ágvezetékek
összekötésével körhálózat kialakítás szükséges.

4.

Tartalék búvárszivattyú beszerzése a kutakhoz

nem

Fegyvernek Város
Önkormányzata

1 200

forráshiány

2023

2023

közép

x

A kutak nem rendelkeznek tartalék búvárszivattyúval, az üzembiztonság
Tartalék búvárszivattyú beszerzése
érdekében szükséges a beszerzése.

Nincs változás

5.

Hálózat körösítés
Kossuth L.-Hársfa út 150fm

igen

Fegyvernek Város
Önkormányzata

4 000

forráshiány

2023

2023

közép

x

A hálózatban pangó víz kialakulásának megelőzésére az ágvezetékek
összekötésével körhálózat kialakítás szükséges.

Hálózat körösítés
Kossuth L.-Hársfa út 150fm

Nincs változás

6.

Hálózat körösítés
Rákóczi F.-Kápolna út 150fm

igen

Fegyvernek Város
Önkormányzata

4 000

forráshiány

2023

2023

közép

x

A hálózatban pangó víz kialakulásának megelőzésére az ágvezetékek
összekötésével körhálózat kialakítás szükséges.

Hálózat körösítés
Rákóczi F.-Kápolna út 150fm

Nincs változás

7.

Hálózat körösítés
Szent Erzsébet-Damjanich út 240fm

igen

Fegyvernek Város
Önkormányzata

6 000

forráshiány

2023

2023

közép

x

A hálózatban pangó víz kialakulásának megelőzésére az ágvezetékek
összekötésével körhálózat kialakítás szükséges.

Hálózat körösítés
Szent Erzsébet-Damjanich út 240fm

Nincs változás

8.

Hálózat körösítés
Marx K út - Bajcsy Zs.E. út (Zártkert út) 350fm

igen

Fegyvernek Város
Önkormányzata

8 000

forráshiány

2023

2023

közép

x

A hálózatban pangó víz kialakulásának megelőzésére az ágvezetékek
összekötésével körhálózat kialakítás szükséges.

Hálózat körösítés
Marx K út - Bajcsy Zs.E. út (Zártkert út) 350fm

Nincs változás

Fegyvernek Város
Önkormányzata

0

2026

2035

hosszú

9.

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

Rendelkezésre álló források
számszerűsített értéke a teljes ütem
tekintetében [eFt]

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem
tekintetében [eFt]
I. ütem

0

0

II. ütem

27 400

0

III. ütem

0

0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hálózat körösítés
Lelovich út-Boróka út 160fm

Nincs változás

Nincs változás

3. melléklet

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági
sorrend

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
Szennyvíz
TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
21-16647-1-001-00-00

Beruházás megnevezése

1.

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

2.

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

Vízjogi létesítési/elvi engedély száma

3.

Utótisztító tó leürítő cső cseréje és kapacitás növelése

igen

4.

Nagyobb teljesítményű iszapvíztelenítő gép beépítése

igen

5.

300 fm Csatornahálózat kiépítése a Zártkert úton
(bekötés a 3-2-0 jelű csatornába) Vízjogi engedélyes
kiviteli terv készítése.

6.

Tervezett
Az érintett ellátásért
nettó költség
Forrás megnevezése***
felelős(ök) megnevezése
(eFt)
Fegyvernek Város
Önkormányzata
Fegyvernek Város
Önkormányzata
Fegyvernek Város
Önkormányzata
Fegyvernek Város
Önkormányzata

Megvalósítás időtartama

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****

Tervezett időtáv
(rövid/közép/ho
sszú)

1

2021. december

rövid

x

2025

közép

Kezdés

Befejezés

0

2021. január

0

2022

8 000

forráshiány

2022

2023

közép

25 000

forráshiány

2023

2024

közép

2

3

4

5

x

x

x

x

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Feladat szükségességének indoklása

Feladat műszaki leírása

Változás az előző GFT-hez viszonyítva
Nincs változás

x

Nincs változás
A szennyvíztelep bővítése során a leürítő műtárgy nem került
fejlesztésre
A szennyvíztelep bővítése során az iszapvíztelenítő gép nem került
fejlesztésre

x
x

x

Az utótisztító tó leürítő cső cseréje

Forrráshiány miatt 1 évvel elhalasztva

Nagyobb teljesítményű iszapvíztelenítő gép beépítése

Nincs változás

igen

Fegyvernek Város
Önkormányzata

1 500

forráshiány

2022

2023

közép

x

x

Ellátatlan terület csatornázása.

300 fm Csatornahálózat kiépítése a Zártkert úton (bekötés a 3-2-0
Nincs változás
jelű csatornába) Vízjogi engedélyes kiviteli terv készítése.

80 fm Csatornahálózat kiépítése a Zrínyi úton (bekötés
a 3-2-0 jelű csatornába) ) Vízjogi engedélyes kiviteli terv
készítése.

igen

Fegyvernek Város
Önkormányzata

1 200

forráshiány

2022

2023

közép

x

x

Ellátatlan terület csatornázása.

80 fm Csatornahálózat kiépítése a Zrínyi úton (bekötés a 3-2-0
jelű csatornába) Vízjogi engedélyes kiviteli terv készítése.

7.

370 fm Csatornahálózat kiépítése a Dankó úton és
Dankó közben (bekötés a 3-2-0 jelű csatornába) )
Vízjogi engedélyes kiviteli terv készítése.

igen

Fegyvernek Város
Önkormányzata

1 500

forráshiány

2022

2023

közép

x

x

Ellátatlan terület csatornázása.

370 fm Csatornahálózat kiépítése a Dankó úton és Dankó közben
(bekötés a 3-2-0 jelű csatornába) Vízjogi engedélyes kiviteli terv Nincs változás
készítése.

8.

90 fm Csatornahálózat kiépítése a Rezeda úton
(Rezeda út és Martinovics út közötti szakasz) (bekötés a
7-0-1 jelű csatornába) Vízjogi engedélyes kiviteli terv
készítése.

igen

Fegyvernek Város
Önkormányzata

1 200

forráshiány

2022

2023

közép

x

x

Ellátatlan terület csatornázása.

90 fm Csatornahálózat kiépítése a Rezeda úton (Rezeda út és
Martinovics út közötti szakasz) (bekötés a 7-0-1 jelű csatornába)
Vízjogi engedélyes kiviteli terv készítése.

Nincs változás

9.

100 fm Csatornahálózat kiépítése az Iparterület részen
(Üzemanyagtöltő állomásig) Vízjogi engedélyes kiviteli
terv készítése.

igen

Fegyvernek Város
Önkormányzata

1 200

forráshiány

2022

2023

közép

x

x

Ellátatlan terület csatornázása.

100 fm Csatornahálózat kiépítése az Iparterület részen
(Üzemanyagtöltő állomásig) Vízjogi engedélyes kiviteli terv
készítése.

Nincs változás

12 000

forráshiány

2023

2024

közép

x

x

Ellátatlan terület csatornázása.

3 200

forráshiány

2023

2024

közép

x

x

Ellátatlan terület csatornázása.

10.
11.

300 fm Csatornahálózat kiépítése a Zártkert úton
(bekötés a 3-2-0 jelű csatornába)
80 fm Csatornahálózat kiépítése a Zrínyi úton (bekötés
a 3-2-0 jelű csatornába)

Fegyvernek Város
Önkormányzata
Fegyvernek Város
Önkormányzata

igen
igen

Nincs változás

300 fm Csatornahálózat kiépítése a Zártkert úton (bekötés a 3-2-0
Nincs változás
jelű csatornába)
80 fm Csatornahálózat kiépítése a Zrínyi úton (bekötés a 3-2-0
Nincs változás
jelű csatornába)

12.

370 fm Csatornahálózat kiépítése a Dankó úton és
Dankó közben (bekötés a 3-2-0 jelű csatornába)

igen

Fegyvernek Város
Önkormányzata

15 500

forráshiány

2023

2024

közép

x

x

Ellátatlan terület csatornázása.

370 fm Csatornahálózat kiépítése a Dankó úton és Dankó közben
Nincs változás
(bekötés a 3-2-0 jelű csatornába)

13.

90 fm Csatornahálózat kiépítése a Rezeda úton (Rezeda
út és Martinovics út közötti szakasz) (bekötés a 7-0-1
jelű csatornába)

igen

Fegyvernek Város
Önkormányzata

4 000

forráshiány

2023

2024

közép

x

x

Ellátatlan terület csatornázása.

90 fm Csatornahálózat kiépítése a Rezeda úton (Rezeda út és
Martinovics út közötti szakasz) (bekötés a 7-0-1 jelű csatornába)

Nincs változás

14.

100 fm Csatornahálózat kiépítése az Iparterület részen
(Üzemanyagtöltő állomásig)

igen

Fegyvernek Város
Önkormányzata

4 300

forráshiány

2023

2024

közép

x

x

Ellátatlan terület csatornázása.

100 fm Csatornahálózat kiépítése az Iparterület részen
(Üzemanyagtöltő állomásig)

Nincs változás

15.

Pihentető iszapdeónia építése. Engedélyes kiviteli terv
készítése.

A víztelenített szennyvíziszap 6 havi tárolásának biztosítása

Támfallal rendelkező zárt iszapdepónia kialakítása. Engedélyes
kiviteli terv készítése.

Nincs változás

16.

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

17.

Pihentető iszapdeónia építése

igen

A víztelenített szennyvíziszap 6 havi tárolásának biztosítása

Támfallal rendelkező zárt iszapdepónia kialakítása

Nincs változás

18.

300 fm Csatornahálózat kiépítése a Deák Ferenc úton.
Vízjogi engedélyes kiviteli terv készítése.

igen

19.

300 fm Csatornahálózat kiépítése a Deák Ferenc úton

igen

Fegyvernek Város
Önkormányzata
Fegyvernek Város
Önkormányzata
Fegyvernek Város
Önkormányzata

igen

Rendelkezésre álló források
számszerűsített értéke a teljes ütem
tekintetében [eFt]

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem
tekintetében [eFt]
I. ütem

0

0

II. ütem

80 100

0

III. ütem

30 000

0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

1 500

forráshiány

0

2025

2025

közép

x

2026

2035

hosszú

x

15 000

forráshiány

2026

2026

hosszú

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nincs változás

Fegyvernek Város
Önkormányzata

1 500

forráshiány

2033

2034

hosszú

x

x

Ellátatlan terület csatornázása.

300 fm Csatornahálózat kiépítése a Deák Ferenc úton. Vízjogi
engedélyes kiviteli terv készítése.

Nincs változás

Fegyvernek Város
Önkormányzata

13 500

forráshiány

2033

2034

hosszú

x

x

Ellátatlan terület csatornázása.

300 fm Csatornahálózat kiépítése a Deák Ferenc úton

Nincs változás

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

Gördülő Fejlesztési Terv
FE-IV

víziközműrendszerre
2021-2035

Ellátásért felelősök megnevezése:

Fegyvernek VárosÖnkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

Szolnok, 2020.augusztus 30.
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A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-IV
A víziközmű-rendszer részei: Fegyvernek vízmű, Fegyvernekivóvízhálózat

A víziközmű-rendszer
állapotjellemzés:

bemutatása;

létesítmények,

berendezések;

Fegyvernek vízmű:
A vízmű Fegyvernek és Szapárfalu települések vízellátását biztosítja, 1992-ben létesült. A
vízmű kapacitása 2800 m3/d.
Alkalmazott technológia: vas-mangán-ammónia eltávolítás, fertőtlenítés.
A vízellátás 2db mélyfúrású kútból biztosított, amelyek 1986-ban ill. 2000-ben létesültek. A
kitermelt víz a vastalanító szűrőkre érkezik, gáztalanításra nincs szükség. A szűrt víz a 200
m3-es alsó tározóba jut. - A tisztított víz klórgázos fertőtlenítés után a nyomásfokozó
szivattyúk segítségével a hálózatba és a víztoronyba jut.
2 db mélyfúrású kút
1 db vízmű technológiai épület
2 db két szűrőrétegű ZEL 2800 tip. Szűrő
1 db ATLAS COPCO spirálkompresszor
1 db oxidációs tartály
1 db AERZEN Roots fúvó
1 db 200m3-es víztározó
1 db 100 m3-e (2x50 m3) víztározó használaton kívül
1 db klórgázadagoló berendezés
2+1 db hálózati szivattyú Grundfos tip.
1 db vasiszap ülepítő
1 db 100 m3-es víztorony
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A kutak műszaki állapota korának megfelelő, statikailag stabil, rendeltetésszerű használatra
alkalmas, karbantartott. A vízmű technológiai, gépészeti berendezései karbantartottak,
megfelelő műszaki állapotban vannak.
Fegyvernekivóvízhálózat:
A vízhálózat két ütemben épült, az 1. ütem 1964-ben készült el, majd bővítése 2000-ben
folytatódott és 2002-ben befejeződött. Az 1. ütemben acél csövek kerültek lefektetésre Ø25,
Ø32 és Ø63 méretben, valamint AC csövek Ø80, Ø100 és Ø150 méretben. A 2. ütemben KMPVC Ø32, Ø63, Ø80, Ø100, Ø150 és Ø200 méretben, az utolsó ütemben pedig KPE csövek
Ø25, Ø32, Ø90 és Ø100-as csövek készültek. Az utcák kereszteződésénél szakaszoló tolózár
aknákat alkalmaztak, melyek csőtörés esetén rövid szakaszok kizárását biztosítja.
1989 fm NA 100 ac. Gerincvezeték
5769 fm NA 150 ac. Gerincvezeték
12702 fm NA 80 ac. Gerincvezeték
852 fm NA 50 acél gerincvezeték
132 fm NA 63 acél gerincvezeték
1009 fm NA 100 KM-PVC gerincvezeték
792 fm NA 150 KM-PVC gerincvezeték
2900 fm NA 200 KM-PVC gerincvezeték
20493 fm NA 80 KM-PVC gerincvezeték
336 fm NA 63 KM-PVC gerincvezeték
685 fm NA 100 KPE gerincvezeték
2546 fm D 90 KPE gerincvezeték
19 db közkút
136 db földalatti tűzcsap
9 db földfeletti tűzcsap
Az elmúlt években jelentősebb felújítási munkák nem történtek, karbantartás jellegű
munkákat, illetve hibajavításokat végeztek. A hálózati tolózár aknák állapota átlagos, részben
tégla, illetve vasbeton aknák találhatók. A tűzcsapok állapota megfelelő, rendeltetésszerű
használatra alkalmasak. A föld feletti tűzcsapok száma kevés, az altalaj tűzcsapok cseréje
során föld feletti tűzcsapok elhelyezése tervezett.
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3. melléklet

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági
sorrend

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
Ivóvíz
Fegyvernek Város Önkormányzata
11-16647-1-001-00-02

1.

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

2.

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

3.

1 db vegyszeradagoló cseréje

nem

2 db kútszivattyú cseréje

nem

5.

7.sz. víztermelő kút felújítás

nem

7.
8.

Fegyvernek Város
Önkormányzata
Fegyvernek Város
Önkormányzata
Fegyvernek Város
Önkormányzata
Fegyvernek Város
Önkormányzata

36600/4787/2016.ált.

4.

6.

Tervezett
Az érintett ellátásért
nettó költség
Forrás megnevezése***
felelős(ök) megnevezése
(eFt)

Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási
engedély száma

Felújítás és pótlás megnevezése

1 db 200 m3-es térszinti tároló belső felújítása

Fegyvernek Város
Önkormányzata
Fegyvernek Város
Önkormányzata
Fegyvernek Város
Önkormányzata

nem

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
4.sz. víztermelő kút felújítás

Fegyvernek Város
Önkormányzata

nem

Rendelkezésre álló források
számszerűsített értéke a teljes ütem
tekintetében [eFt]

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem
tekintetében [eFt]
I. ütem

0

0

II. ütem

6 770

0

III. ütem

4 000

0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni
Használati díj: eFt
Fegyvernek:

Megvalósítás időtartama
Kezdés

Befejezés

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****

Tervezett időtáv
(rövid/közép/ho
sszú)

1
x

2

3

4

5

x

x

x

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Feladat szükségességének indoklása

Feladat műszaki leírása

Változás az előző GFT-hez viszonyítva

használati díj

2021. január

2021. december

rövid

0

használati díj

2022

2025

közép

x

Nincs változás

270

forráshiány

2022

2022

közép

x

A beépített vegyszeradagoló elhasználódott, cseréje szükséges

1 db vegyszeradagoló cseréje

Forráshiány miatt 1 évvel elhalasztva

x

A szivattyúk fokozatosan elhasználódnak, a biztonságos vízellátáshoz a
szivattyúk cseréje szükséges.

Nincs változás

1 500

forráshiány

2022

2022

közép

2 db kútszivattyú cseréje

Forráshiány miatt 1 évvel elhalasztva

4 000

forráshiány

2023

2023

közép

x

A termelő kút felújítása az üzembiztonság, a megfelelő víztermelő
kapacitás érdekében szükséges.

7.sz. víztermelő kút felújítás

Nincs változás

1 000

forráshiány

2023

2023

közép

x

A műszaki állapot miatt a felújítás szükséges.

1 db 200 m3-es térszinti tároló belső felújítása

Nincs változás

0

használati díj

2026

2035

hosszú

4 000

forráshiány

2033

2033

hosszú

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

Nincs változás
A termelő kút felújítása az üzembiztonság, a megfelelő víztermelő
kapacitás érdekében szükséges.

4.sz. víztermelő kút felújítás

Nincs változás

3. melléklet

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági
sorrend

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

2.

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Szennyvízátemelő szivattyúk felújítása, pótlása

Fegyvernek Város
Önkormányzata

nem

Szennyvízhálózati végátemelő felújítása

nem

5.

Gépi rács, homok és zsífogó komplex fogadó egység
felújítása

nem

6.

Szennyvíztelep keverők, szivattyúk felújítása

nem

7.

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Szennyvízátemelő szivattyúk felújítása, pótlása

Fegyvernek Város
Önkormányzata
Fegyvernek Város
Önkormányzata
Fegyvernek Város
Önkormányzata
Fegyvernek Város
Önkormányzata
Fegyvernek Város
Önkormányzata

nem

9.

Szennyvíztelep keverők, szivattyúk felújítása

10.

Szennyvízátemelők gépészeti és elektromos
berendezéseinek felújítása (4 db)

nem

11.

Iszapvíztelenítő gép felújítása

nem

12.

Szennyvíztisztító telep irányítástechnikai rendszer
felújítás

nem

13.

Fegyvernek Város
Önkormányzata
Fegyvernek Város
Önkormányzata

36600/2832-5/2017.ált.

4.

8.

Tervezett
Az érintett ellátásért
nettó költség
Forrás megnevezése***
felelős(ök) megnevezése
(eFt)

Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási
engedély száma

Felújítás és pótlás megnevezése

1.

3.

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
Szennyvíz
Fegyvernek Város Önkormányzata
21-16647-1-001-00-00

Fegyvernek Város
Önkormányzata
Fegyvernek Város
Önkormányzata
Fegyvernek Város
Önkormányzata
Fegyvernek Város
Önkormányzata
Fegyvernek Város
Önkormányzata

nem

Szennyvíztisztító telepi légfúvó berendezések felújítása

nem

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem
tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források
számszerűsített értéke a teljes ütem
tekintetében [eFt]

I. ütem

0

0

II. ütem

27 000

0

III. ütem

77 000

0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni
Használati díj: eFt
Fegyvernek:

0
2 000

Megvalósítás időtartama

1

2021. december

rövid

x

2025

közép

Befejezés

használati díj

2021. január

használati díj

2022

forráshiány

2022

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****

Tervezett időtáv
(rövid/közép/ho
sszú)

Kezdés

2025

közép

15 000

forráshiány

2022

2022

közép

10 000

forráshiány

2024

2024

közép

1 700

forráshiány

2025

2025

közép

0

használati díj

2026

2035

hosszú

2

3

4

5

x

x

x

x

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

x

x

x

x

A jelentős H2S képződés miatt az átemelő gépészeti egységei és betonszerkezetének
állapota jelentősen leromlott
A komplex egység gépészeti berendezései elhasználódnak, az üzembiztonság érdekében
szükséges a felújítás.

x
x
x

A keverők, szivattyúk elhasználódnak, felújításuk, pótlásuk szükségszerű.
x

x

x

x

x

x

x

x

x

2035

hosszú

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

17 000

forráshiány

2026

2035

hosszú

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2033

2033

hosszú

forráshiány

2027

2027

hosszú

20 000

forráshiány

2028

2028

hosszú

3 000

forráshiány

2033

2033

hosszú

x
x
x
x

Szennyvízátemelő szivattyúk felújítása, pótlása

Forráshiány miatt 1 évvel elhalasztva

Szennyvízhálózati végátemelő felújítása

Nincs változás

A rács, homokfogó és zsírfogó komplex fogadó egység felújítása

Nincs változás

Keverők, szivattyúk felújítása, pótlása

Nincs változás

x

2026

forráshiány

Változás az előző GFT-hez viszonyítva

Nincs változás
A város csatornahálózatán 11 db szennyvízátemelő üzemel, 22 db szennyvízszivattyúval. A
szennyvízszivattyúk elhasználódnak, felújításuk, pótlásuk szükségszerű.

forráshiány

7 000

Feladat műszaki leírása

Nincs változás

20 000

10 000

Feladat szükségességének indoklása

Nincs változás
A város csatornahálózatán 11 db szennyvízátemelő üzemel, 22 db szennyvízszivattyúval. A
szennyvízszivattyúk elhasználódnak, felújításuk, pótlásuk szükségszerű.

Szennyvízátemelő szivattyúk felújítása, pótlása

Nincs változás

A keverők, szivattyúk elhasználódnak, felújításuk, pótlásuk szükségszerű.

Keverők, szivattyúk felújítása, pótlása

Nincs változás

Az átemelők gépészeti és elektromos berendezései folyamatosan avulnak, a felújítás
időszerűvé válik.

Szennyvízátemelők gépészeti és elektromos berendezéseinek
felújítása (4 db)

Nincs változás

Az iszapvíztelenítő gép elemei elhasználódtak, felújítása szükséges

Iszapvíztelenítő gép felújítása.

Nincs változás

Az irányítástechnika rendszer elhasználódása miatt felújítása szükséges

Irányitástechnikai egységek felújítása, cseréje

Nincs változás

A légfúvó berendezések a folyamatos üzem miatt elhasználódnak, a felújítás szükségessé
válik.

Légfúvó berendezések felújítása.

Nincs változás

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

Gördülő Fejlesztési Terv
FE-SZV

víziközműrendszerre
2021-2035

Ellátásért felelősök megnevezése:

Fegyvernek Város Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

Szolnok, 2020.augusztus 30.
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A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása
Víziközmű-rendszer megnevezése: FE-SZV
A víziközmű-rendszer részei:Fegyvernek szennyvíztisztító telep, Fegyvernekcsatornahálózat

A víziközmű-rendszer
állapotjellemzés:

bemutatása;

létesítmények,

berendezések;

Fegyvernek szennyvíztisztító telep:
A tisztítótelep kapacitása 630 m3/d. A működését tekintve SBR technológiával üzemel, ahol
az anaerob, az anoxikus és az aerob szakaszok mellett biológiai foszfor- és nitrogén
eltávolítás illetve denitrifikáció megy végbe. A tisztított szennyvíz elsődleges befogadója a
telephez tartozó utótisztító tó, ahonnan a víz bizonyos tartózkodási idő után az Alsóréti HoltTiszába kerül.
1 db szippantott szennyvíz fogadó műtárgy, rácsszemét és homokfogóval
1 db gépi rács új
1 db vegyszerbekeverő tér régi (használaton kívül)
1 db vegyszeradagoló helyiség új
1 db előülepítő régi (üzemen kívül)
2 db kiegyenlítő medence
1 db SBR reaktor régi (haváriamendence)
4 db SBR reaktor új (anaerob, anoxikus, aerob szakasz, dekantálás)
1 db iszapsűrítő medence régi (üzemen kívül)
2 db iszapsűrítő új
1 db iszapvíztelenítő egység régi (szalagprés üzemen kívül)
1 db iszap tároló műtárgy régi (rácsszemét tároló)
1 db iszap tároló műtárgy új
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1 db fertőtlenítő medence régi (használaton kívül)
1 db fertőtlenítő medence új
1 db gépház régi (fúvó, hypo adagoló) használaton kívül
1 db gépház új (fúvó)
1db utótározó
1 db szociális épület
A település csatornahálózatának fejlesztésével egy időben megtörtént a telep fejlesztése a
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 "Települési szennyvíztisztító bővítése és szennyvízcsatornázás
Fegyverneken" projekt kapcsán.
Fegyvernek csatornahálózat:
A településen a csatornahálózat 2014-2015-ben épült ki.
47969 fm NA200 KG-PVC gerincsatorna
27040 fm D160 KG-PVC bekötőcsatorna
6451 fm D125 KPE nyomóvezeték
714 fm D110 KPE nyomóvezeték
2846 fm D90 KPE nyomóvezeték
12 fm D63 KPE nyomóvezeték
642 fm D50 KPE nyomóvezeték
11 db szennyvízátemelő
A település csatornahálózata 2014-2016 között épült ki, műszaki állapota jó.

Oldal 3 / 3

Meghatalmazás

Fegyvernek Város Önkormányzata (székhely: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.,
adószám: 15736534-2-16) - mint ellátásért felelős/ellátásért felelősök képviselője* meghatalmazza a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. víziközmű-szolgáltatót,
hogy a 11-16647-1-001-00-02 vkr. kóddal rendelkező FE-IV megnevezésű víziközműrendszerre vonatkozó, 2021-2035 tervezési időszakhoz kapcsolódó Gördülő fejlesztési terv
Beruházási tervrészét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtsa, a
benyújtással kapcsolatos eljárásban Fegyvernek Város Önkormányzata helyett és nevében
teljes körűen eljárjon.
A meghatalmazás visszavonásig érvényes.
Kelt: Szolnok, 2020. augusztus 27.

____________________________
Fegyvernek Város Önkormányzata
meghatalmazó
képviseli:
Tatár László
polgármester
A meghatalmazást elfogadom:

________________________________
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
meghatalmazott
képviseli: Bakondi György Patrik
vezérigazgató

Tanú1: ……………………………...........
Lakcím: …………………………………….
Aláírás: ……………………………………..

*: a megfelelő aláhúzandó

Tanú2: ……………………………………….
Lakcím: ……………………………………..
Aláírás: ……………………………….………

Meghatalmazás

Fegyvernek Város Önkormányzata (székhely: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.,
adószám: 15736534-2-16) - mint ellátásért felelős/ellátásért felelősök képviselője* meghatalmazza a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. víziközmű-szolgáltatót,
hogy a 21-16647-1-001-00-00 vkr. kóddal rendelkező FE-SZV megnevezésű víziközműrendszerre vonatkozó, 2021-2035 tervezési időszakhoz kapcsolódó Gördülő fejlesztési terv
Beruházási tervrészét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtsa, a
benyújtással kapcsolatos eljárásban Fegyvernek Város Önkormányzata helyett és nevében
teljes körűen eljárjon.
A meghatalmazás visszavonásig érvényes.
Kelt: Szolnok, 2020. augusztus 27.

____________________________
Fegyvernek Város Önkormányzata
meghatalmazó
képviseli:
Tatár László
polgármester
A meghatalmazást elfogadom:

________________________________
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
meghatalmazott
képviseli: Bakondi György Patrik
vezérigazgató

Tanú1: ……………………………...........
Lakcím: …………………………………….
Aláírás: ……………………………………..

*: a megfelelő aláhúzandó

Tanú2: ……………………………………….
Lakcím: ……………………………………..
Aláírás: ……………………………….………

Használatba adásról szóló megállapodás
Amely létrejött egyrészről Fegyvernek Város Önkormányzata nevében eljáró: Tatár
László polgármester, mint tulajdonos – továbbiakban tulajdonos – (címe: 5231 Fegyvernek,
Szent Erzsébet út 171.)
másrészről a Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet Fegyverneki
Alapszervezete– nevében eljáró Juhász Éva megyei igazgató – mint ingatlan használó - a
továbbiakban használó – között az alábbi feltételek mellett:
1./ A tulajdonos 2020. szeptember 01. napjától kezdődően határozott időre, 2021. december
31-ig használatba adja a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 149. szám alatti ingatlanban
található ingatlanrészt (előtér + kiosztó helyiség), melynek alapterülete 43 m2.
2./ Az ingatlanrészt a használó heti két alkalommal kedden és pénteken 2-2 óra időtartamra
használja a Gyermekszáj programban a kenyér és tej adomány osztása során.
3./ Az ingatlant a ……../2020.(VIII……) számú önkormányzati határozat alapján
közérdekből ingyenesen használja a Magyar Vöröskereszt Jász - Nagykun Szolnok Megyei
Szervezet Fegyverneki Alapszervezete.
4./ A használó nem követelheti, hogy a tulajdonos a helyiséget az üzemeltetéshez szükséges
módon kialakítsa, felszerelje, illetőleg berendezze.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a helyiségek rendeltetésszerű használatához
szükséges karbantartás a használót terheli.
5./ Ezen használati szerződés ugyanakkor a helyiség átalakítására vagy bővítésére,
homlokzatok megváltoztatására a használót nem jogosítja fel, ahhoz a tulajdonos írásbeli
hozzájárulása szükséges.
6./ A helyiség használatba vételét követően a használó a használatában álló helyiség belső
felújítási és karbantartási munkáit saját költségén végezheti el, s ennek ellenértékét a
tulajdonostól nem követelheti.
8./ A használó köteles az ingatlanhoz tartozó közterületet tisztán tartani, gondozni.
9./ A használó a helyiséget csak a megjelölt célra használhatja, a használó – a tulajdonos
írásbeli hozzájárulása nélkül – a használati jogviszonyt nem ruházhatja át.
10./ A helyiség működtetésével felmerülő díjak a használat kezdetének napjától (víz, villany,
szennyvíz – és szemétszállítás stb.) a tulajdonost terhelik. Vagyonvédelemről a használó
gondoskodik.
11./ A használó a használati jogviszony megszűnése után másik helyiségre nem tarthat igényt.
12./ A szerződő felek 30 napos felmondási időben állapodnak meg.
13./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
törvény, rendelkezései az irányadók.

A szerződő felek ezen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezően fogadják el, s
azt akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyóan aláírják.

Fegyvernek, 2020. ……………….. hó …… nap

……………………………………..
Fegyvernek Város Önkormányzata
tulajdonos
Tatár László polgármester

……………………………………..
Magyar Vöröskereszt
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet
ingatlan használó
Juhász Éva megyei igazgató

7.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2020. augusztus 27-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Tatár László polgármester
A Fegyvernek, Szent Erzsébet út 149. sz. alatti
önkormányzati ingatlanban található 43 m2 területű
ingatlanrész használatba adásáról szóló megállapodás
megkötéséről
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

1

Készítette:

Huber József intézményvezető

Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

Pénzügyi Bizottság

2020. augusztus 11.

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. augusztus 27-i ülésére a
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 149. sz. alatti önkormányzati ingatlanban található 43 m2
területű ingatlanrész használatba adásáról szóló megállapodás megkötéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 151/2019. (XI.28.) számú
határozatával döntött a Fegyvernek, Szent Erzsébet úr 161. szám alatti ingatlanban található
35,3 m2 területű helyiség Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet
Fegyverneki Alapszervezete részére közérdekből történő ingyenes használatba adásáról.
A használatba adott ingatlan műszaki állapota rossz, felújítását nem tervezzük. Távlati tervek
(piaci elárusító helyek növelése) megvalósításához az épület a jövőben elbontásra kerülne, így
az ingatlant jelenleg használók részére más, üresen álló önkormányzati ingatlanokban
biztosítanánk helyet.
A Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet Fegyverneki
Alapszervezettel már történt előzetes egyeztetés. A jelenleg üresen álló Szent Erzsébet út 149.
szám alatti üres ingatlanban található 43 m2 területű ingatlanrész (előtér+kiosztó helyiség)
alkalmas a Gyermekszáj programban heti két alkalommal a szociálisan rászorult személyek,
családok számára kenyér és tejadományok osztására.
Fentiek alapján javaslom a 151/2019. (XI.28.) számú önkormányzati határozat visszavonását,
valamint a Szent Erzsébet út 149. szám alatti 43 m2 területű ingatlanrész 2020. szeptember
01-től 2021. december 31-ig tartó időtartamra történő használatba adását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen:
………./2020.(VIII.27.) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek, Szent Erzsébet út 149. sz. alatti önkormányzati ingatlanban található 43 m2
területű ingatlanrész használatba adásáról szóló megállapodás megkötéséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fegyvernek, Szent Erzsébet út
149. sz. alatti ingatlanban található 43 m2 területű ingatlanrészt (3 m2 előtér + 40 m2
kiosztó helyiség) közérdekből heti 2 alkalommal 2-2 óra időtartamban ingyenesen
használatba adja a Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet
Fegyverneki Alapszervezete részére 2020. szeptember 1-től 2021. december 31-ig.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László
polgármestert a használatba adásról szóló megállapodás megkötésére.

3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 151/2019. (XI.28.) számú
határozatot 2020. augusztus 31. nappal visszavonja.
Erről értesül:
1. Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete
2. Tatár László polgármester
3. dr. Pető Zoltán jegyző
4. Képviselő-testület tagjai
6. Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény vezetője
5. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője
Fegyvernek, 2020. augusztus 11.

Tatár László
Polgármester

Használatba adásról szóló megállapodás
Amely létrejött egyrészről Fegyverneki Város Önkormányzata nevében eljáró: Tatár
László polgármester, mint tulajdonos – továbbiakban tulajdonos – (címe : 5231 Fegyvernek,
Szent Erzsébet út 171.)
másrészről a Fegyvernek Városi Polgárőr Egyesület– nevében eljáró Ladányi Miklós – ,
mint ingatlan használó - a továbbiakban használó – között az alábbi feltételek mellett:
1./ A tulajdonos 2020. szeptember 01. napjától kezdődően határozott időre, 2021. december
31-ig használatba adja a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 153. szám alatti ingatlanban
található ingatlanrészt (előtér, iroda, mosdó), melynek alapterülete 42,4 m2.
2./ Az 1.) pontban feltüntetett ingatlanrészt a használó Polgárőr iroda címen használja.
3./ Az ingatlant a ………/2020.(VIII.27.) számú önkormányzati határozat alapján
közérdekből ingyenesen használja a Fegyverneki Polgárőrség.
4./ A használó nem követelheti, hogy a tulajdonos a helyiséget az üzemeltetéshez szükséges
módon kialakítsa, felszerelje, illetőleg berendezze.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a helyiségek rendeltetésszerű használatához
szükséges karbantartás az ingatlan használót terheli.
5./ Ezen használati szerződés ugyanakkor a helyiség átalakítására vagy bővítésére,
homlokzatok megváltoztatására a használót nem jogosítja fel, ahhoz a tulajdonos írásbeli
hozzájárulása szükséges.
6./ Az helyiség használatba vételét követően a használó a használatában álló helyiség belső
felújítási és karbantartási munkáit saját költségén végezheti el, s ennek ellenértékét a
tulajdonostól nem követelheti.
8./ A használó köteles az ingatlanhoz tartozó közterületet tisztán tartani, gondozni.
9./ A használó a helyiséget csak a megjelölt célra használhatja, a használó – a tulajdonos
írásbeli hozzájárulása nélkül – a használati jogviszonyt nem ruházhatja át.
10./ A helyiség működtetésével felmerülő díjak (víz, csatorna, gáz, villany, hulladékszállítás,
stb.) a használat kezdetének napjától a tulajdonost terhelik. Vagyonvédelemről a használó
gondoskodik.
11./ A használó a használati jogviszony megszűnése után másik helyiségre nem tarthat igényt.
12./ A szerződő felek 30 napos felmondási időben állapodnak meg.
13./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
törvény az irányadó.
A szerződő felek ezen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezően fogadják el, s
azt akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyóan aláírják.

Fegyvernek, 2020. ……………….. hó …… nap

……………………………………..
Fegyvernek Város Önkormányzata
tulajdonos
Tatár László polgármester

……………………………………..
Fegyvernek Városi Polgárőr Egyesület
ingatlan használó
Ladányi Miklós elnök

8.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2020. augusztus 27-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Tatár László polgármester
A Fegyvernek, Szent Erzsébet út 153. sz. alatti
önkormányzati ingatlanban található 42,4 m2
területű ingatlanrész használatba adásáról szóló
megállapodás megkötéséről
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

1

Készítette:

Huber József intézményvezető

Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

Pénzügyi Bizottság

2020. augusztus 11.

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. augusztus 27-ei ülésére a
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 153. sz. alatti önkormányzati ingatlanban található 42,4
m2 területű ingatlanrész használatba adásáról szóló megállapodás megkötéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 160/2019.(XII.10.) számú
határozatával döntött a Fegyvernek, Szent Erzsébet úr 161. szám alatti ingatlanban található
77 m2 területű helyiség Fegyvernek Városi Polgárőr Egyesület részére közérdekből történő
ingyenes használatba adásáról.
A használatba adott ingatlan műszaki állapota rossz, felújítását nem tervezzük. Távlati tervek
(piaci elárusító helyek növelése) megvalósításához az épület a jövőben elbontásra kerülne, így
az ingatlant jelenleg használók részére más, üresen álló önkormányzati ingatlanokban
biztosítanánk helyet.
A Fegyverneki Polgárőrséggel már történt előzetes egyeztetés. A jelenleg üresen álló Szent
Erzsébet út 153. szám alatti üres ingatlanban található 42,4 m2 területű ingatlanrész (előtér,
iroda, mosdó) alkalmas a helyi Polgárőr Iroda elhelyezésére.
Fentiek alapján javaslom a 160/2019.(XII.10.) számú önkormányzati határozat visszavonását,
valamint a Szent Erzsébet út 153. szám alatti ingatlanban található 42,4 m2 területű
ingatlanrész 2020. szeptember 01-től 2021. december 31-ig tartó időtartamra történő
használatba adását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen:
………./2020.(VIII.27.) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek, Szent Erzsébet út 153. sz. alatti önkormányzati ingatlanban található 42,4
m2 területű ingatlanrész használatba adásáról szóló megállapodás megkötéséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fegyvernek, Szent Erzsébet út
153. sz. alatti ingatlanban található 42,4 m2 területű ingatlanrészt közérdekből
ingyenesen használatba adja a Fegyvernek Városi Polgárőr Egyesület részére 2020.
szeptember 1-től 2021. december 31-ig.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László
polgármestert a használatba adásról szóló megállapodás megkötésére.
3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 160/2019.(XII.10.) számú
határozatot 2020. augusztus 31. nappal visszavonja.

Erről értesül:
1. Fegyvernek Városi Polgárőr Egyesület
2. Tatár László polgármester
3. dr. Pető Zoltán jegyző
4. Képviselő-testület tagjai
6. Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény vezetője
5. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője

Fegyvernek, 2020. augusztus 11.

Tatár László
Polgármester

9.
ELŐTERJESZTÉS

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

A Képviselő-testület 2020. augusztus 27-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Tatár László polgármester
Az „Esély Otthon – Esély Fegyverneken” ösztönző
támogatásairól szóló 13/2018.(VIII.31.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

0

Készítette:

Török Eszter igazgatási csoportvezető

Véleményezésre
megküldve:

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

2020. augusztus 24.

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. augusztus 27-ei ülésére az
„Esély Otthon - Esély Fegyverneken" ösztönző támogatásairól szóló 13/2018.(VIII.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Esély Otthon- Esély Fegyverneken
ösztönző támogatásairól szóló 13/2018.(VIII.31.) rendeletét elfogadta.
A rendelet 5. § (2) bekezdése tartalmazza, hogy az Oktatási és Szociális Bizottság a
képviselő-testület döntése előtt előzetesen véleményezi a támogatás odaítélését. A bizottság
neve időközben megváltozott, ezért szükséges a rendelet ezt tartalmazó bekezdésének
módosítása az alábbiak szerint:
(2) A támogatás elbírálásáról az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság előzetes
véleményezése alapján a képviselő-testület nyílt ülés keretében dönt, egyszeri hiánypótlásra
van lehetőség.
Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi rendelet-tervezet
elfogadását:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
……….2020.(……...) önkormányzati rendelet-tervezete
„Esély Otthon - Esély Fegyverneken" ösztönző támogatásairól szóló 13/2018.(VIII.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet 5. § (2) bekezdése az alábbira módosul:
(2) A támogatás elbírálásáról az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
előzetes véleményezése alapján a képviselő-testület nyílt ülés keretében dönt, egyszeri
hiánypótlásra van lehetőség.
2. § E rendelet 2020. szeptember 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.

Tatár László
polgármester

dr. Pető Zoltán
jegyző

8.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

A Képviselő-testület 2020. augusztus 27-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Tatár László polgármester
„Esély Otthon - Esély Fegyverneken" ösztönző
támogatásairól szóló 13/2018.(VIII.31.)
önkormányzati rendelet alapján érkezett pályázatok
elbírálásáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

3

Készítette:

Török Eszter igazgatási csoportvezető

Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

2020. augusztus 19.

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. augusztus 27-ei ülésére az
„Esély Otthon - Esély Fegyverneken" ösztönző támogatásairól szóló 13/2018.(VIII.31.)
önkormányzati rendelet alapján érkezett pályázatok elbírálásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztus 30-án elfogadta az
„Esély Otthon - Esély Fegyverneken” ösztönző támogatásairól szóló 13/2018.(VIII.31.)
önkormányzati rendeletet. A 8 lakásból 7 lakás lakott, 1 lakásból 2020. július 31-el kiköltözött
a lakó. A rendeletben kiírt pályázati határidő a még szabadon álló 1 lakásra (Szent Erzsébet út
179. 1. lakás) 2020. augusztus 15-én lejárt. Három pályázat érkezett, melyről az Oktatási,
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság előzetes véleményezése után a Képviselő-testület
a rendelet értelmében nyílt ülésen dönt. Egy pályázat érvénytelen, mivel a rendeletben
foglaltaknak valamint a pályázati kiírásnak nem felelt meg. Két pályázat egyenlő pontszámot
kapott a bírálat során. Az elsőként érkezett pályázó rendőr, fegyverneki lakos, élettársa egyéni
vállalkozó. A másodikként pályázó szintén fegyverneki lakos, élettársa képesítés nélküli
tanár. Mindenki Fegyverneken fog dolgozni, melyről a munkáltató szándéknyilatkozatát
benyújtották.
A beérkezett pályázatok bírálhatóak.
Fentiek alapján javaslom a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.
……./2020.(VIII.27.) sz.

önkormányzati határozat:

……………….. 13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély Otthon Esély Fegyverneken" Lakhatási támogatásra érkezett pályázatának elbírálásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete ………….. Esély Otthon - Esély
Fegyverneken lakhatási támogatásra beérkezett pályázatáról az alábbiak szerint dönt:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, Közművelődési,
Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján …………….. pályázatát támogatja.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés megkötésére a mellékelt ellenőrzési lap alapján.
Erről értesül:
1.)Tatár László polgármester
2.)dr. Pető Zoltán jegyző
3.)Nardai Dániel
4.)Angyal Csaba
5.)Török Eszter
6.)Képviselő-testület tagjai

7.) ……………………….
……./2020.(VIII.27.) sz.

önkormányzati határozat:

Földesi Zoltánné a 13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély
Otthon - Esély Fegyverneken" lakhatási támogatásra érkezett pályázatának
elbírálásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Földesi Zoltánné Esély Otthon - Esély
Fegyverneken lakhatási támogatásra beérkezett pályázatáról az alábbiak szerint dönt:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, Közművelődési,
Ifjúsági és Sport Bizottság előzetes bírálatáról készült pályázat ellenőrző lapot
elfogadja.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Földesi Zoltánné pályázatát
elutasítja, mivel a kiírási feltételeknek nem felelt meg a pályázata.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Nardai Dániel
4.) Angyal Csaba
5.) Török Eszter
6.) Képviselő-testület tagjai
7.) Földesi Zoltánné

……./2020.(VIII.27.) sz.

önkormányzati határozat:

………………….. a 13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély
Otthon - Esély Fegyverneken" lakhatási támogatásra érkezett pályázatának
elbírálásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete ………… Esély Otthon - Esély
Fegyverneken lakhatási támogatásra beérkezett pályázatáról az alábbiak szerint dönt:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, Közművelődési,
Ifjúsági és Sport Bizottság előzetes bírálatáról készült pályázat ellenőrző lapot
elfogadja.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete ………….. pályázatát elutasítja,
mivel a ………………………..

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Nardai Dániel
4.) Angyal Csaba
5.) Török Eszter
6.) Képviselő-testület tagjai
7.) …………………………
Fegyvernek, 2020. augusztus 24.
Tatár László
polgármester

ESÉLY OTTHON-ESÉLY FEGYVERNEKEN PÁLYÁZAT
ELLENÖRZŐ LAP
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő- testületének 13/2018.(VIII.31.)
önkormányzati rendelete alapján meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett
pályázatára.

1. Pályázatot benyújtó személy
neve: Bognár Zsolt
a pályázat beérkezésének ideje: 2020. július 31.
a pályázat iktatószáma: F/4401/2020
Választott lakás: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 179. 1. lakás
Elért pontszám: 65 p
2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok:
a) Pályázati adatlap

IGEN

NEM

b) Részletes Önéletrajz és Motivációs levél

IGEN

NEM

IGEN

NEM

c) Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó
nyilatkozatban szereplő adatokat alátámaszt
dokumentumok a nyilatkozat nyomtatványon
megjelöltek szerint( felhívás 1. számú mellékletet)
d) Nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról
( felhívás 2.számú melléklete)

IGEN

NEM

IGEN

NEM

e) Nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő
testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban
(felhívás 3.számú melléklete)
f) Minden nagykorú együtt költőző részéről 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány

IGEN

NEM

Amennyiben rendelkezésre áll:
g) A tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény
által kiállított igazolás

IGEN

NEM RELEVÁNS

h) A pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

i) A pályázó gyermekének szültetési anyakönyvi

IGEN

NEM RELEVÁNS

kivonatának másolata
j) ) Nyilatkozat egyedülállóságról(felhívás 4.számú melléklete )
(felhívás 4.számú melléklete )

IGEN

NEM RELEVÁNS

k) Fegyverneki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval
munkaszerződés,kinevezés, megbízási szerződés megkötésére
irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

l) A pályázó által a pályázat benyújtása előtt Fegyverneken
működő civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézetben
végzet önkéntes munkáról szóló igazolás
m) Hiányszakmát igazoló bizonyítvány

IGEN

NEM RELEVÁNS

IGEN

NEM RELEVÁNS

3. A jogosultsági kritériumoknak megfelel

IGEN

NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:

IGEN

NEM

-

Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk,
dokumentumok:
Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül, kizárás indoklása:

4. A pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeknek megfelel:
IGEN

NEM

Az a megtekintett pályázati dokumentumok alapján jóváhagyja a döntés előkészítő szakasz
(1-4.pont) adatait, megjegyzéseit.

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a benyújtott pályázat –esetleges
hiánypótlásokkal együtt-és az ellenőrző adatlap alapján a pályázat támogatásáról a következő
döntést hozza:
A pályázat támogatása a pályázatban leírtak szerint

IGEN

NEM

A pályázattal elnyerhető maximum időtartam: 24 hónap

Fegyvernek,2020. ………… hónap …….. nap
Molnár Barna
Oktatási, Közművelődési,
Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

ESÉLY OTTHON-ESÉLY FEGYVERNEKEN PÁLYÁZAT
ELLENÖRZŐ LAP
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő- testületének 13/2018.(VIII.31.)
önkormányzati rendelete alapján meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett
pályázatára.

1. Pályázatot benyújtó személy
neve: Földesi Zoltánné
a pályázat beérkezésének ideje: 2020. augusztus 06.
a pályázat iktatószáma: F/5036/2020
Választott lakás: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 179. 1. lakás
Elért pontszám: - p
2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok:
a) Pályázati adatlap

IGEN

NEM

b) Részletes Önéletrajz és Motivációs levél

IGEN

NEM

IGEN

NEM

c) Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó
nyilatkozatban szereplő adatokat alátámaszt
dokumentumok a nyilatkozat nyomtatványon
megjelöltek szerint( felhívás 1. számú mellékletet)
d) Nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról
( felhívás 2.számú melléklete)

IGEN

NEM

IGEN

NEM

e) Nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő
testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban
(felhívás 3.számú melléklete)
f) Minden nagykorú együtt költőző részéről 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány

IGEN

NEM

Amennyiben rendelkezésre áll:
g) A tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény
által kiállított igazolás

IGEN

NEM RELEVÁNS

h) A pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

i) A pályázó gyermekének szültetési anyakönyvi

IGEN

NEM RELEVÁNS

kivonatának másolata
j) ) Nyilatkozat egyedülállóságról(felhívás 4.számú melléklete )
(felhívás 4.számú melléklete )

IGEN

NEM RELEVÁNS

k) Fegyverneki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval
munkaszerződés,kinevezés, megbízási szerződés megkötésére
irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

l) A pályázó által a pályázat benyújtása előtt Fegyverneken
működő civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézetben
végzet önkéntes munkáról szóló igazolás
m) Hiányszakmát igazoló bizonyítvány

IGEN
IGEN

NEM RELEVÁNS
NEM RELEVÁNS

3. A jogosultsági kritériumoknak megfelel

IGEN

NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:

IGEN

NEM

-

Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk,
dokumentumok:
Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül, kizárás indoklása: A rendelet 13. § e)
pontja kimondja, hogy a beköltöző fiatal foglalkoztatási jogviszonnyal kell
rendelkezzen. Telefonos egyeztetés után kiderült, hogy a pályázó jelenleg nem
dolgozik, munkáltatói igazolást nem tud benyújtani.

4. A pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeknek megfelel:
IGEN

NEM

Az a megtekintett pályázati dokumentumok alapján jóváhagyja a döntés előkészítő szakasz
(1-4.pont) adatait, megjegyzéseit.

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a benyújtott pályázat –esetleges
hiánypótlásokkal együtt-és az ellenőrző adatlap alapján a pályázat támogatásáról a következő
döntést hozza:
A pályázat támogatása a pályázatban leírtak szerint

IGEN

NEM

A pályázattal elnyerhető maximum időtartam: 24 hónap

Fegyvernek,2020. ………… hónap …….. nap
Molnár Barna
Oktatási, Közművelődési,

Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

ESÉLY OTTHON-ESÉLY FEGYVERNEKEN PÁLYÁZAT
ELLENÖRZŐ LAP
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő- testületének 13/2018.(VIII.31.)
önkormányzati rendelete alapján meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett
pályázatára.

1. Pályázatot benyújtó személy
neve: Kubicsek Norbert Mihály
a pályázat beérkezésének ideje: 2020. július 22.
a pályázat iktatószáma: F/4285/2020
Választott lakás: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 179. 1. lakás
Elért pontszám: 65 p
2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok:
a) Pályázati adatlap

IGEN

NEM

b) Részletes Önéletrajz és Motivációs levél

IGEN

NEM

IGEN

NEM

c) Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó
nyilatkozatban szereplő adatokat alátámaszt
dokumentumok a nyilatkozat nyomtatványon
megjelöltek szerint( felhívás 1. számú mellékletet)
d) Nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról
( felhívás 2.számú melléklete)

IGEN

NEM

IGEN

NEM

e) Nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő
testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban
(felhívás 3.számú melléklete)
f) Minden nagykorú együtt költőző részéről 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány

IGEN

NEM

Amennyiben rendelkezésre áll:
g) A tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény
által kiállított igazolás

IGEN

NEM RELEVÁNS

h) A pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

i) A pályázó gyermekének szültetési anyakönyvi

IGEN

NEM RELEVÁNS

kivonatának másolata
j) ) Nyilatkozat egyedülállóságról(felhívás 4.számú melléklete )
(felhívás 4.számú melléklete )

IGEN

NEM RELEVÁNS

k) Fegyverneki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval
munkaszerződés,kinevezés, megbízási szerződés megkötésére
irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

l) A pályázó által a pályázat benyújtása előtt Fegyverneken
működő civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézetben
végzet önkéntes munkáról szóló igazolás
m) Hiányszakmát igazoló bizonyítvány

IGEN

NEM RELEVÁNS

IGEN

NEM RELEVÁNS

3. A jogosultsági kritériumoknak megfelel

IGEN

NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:

IGEN

NEM

-

Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk,
dokumentumok:
Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül, kizárás indoklása:

4. A pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeknek megfelel:
IGEN

NEM

Az a megtekintett pályázati dokumentumok alapján jóváhagyja a döntés előkészítő szakasz
(1-4.pont) adatait, megjegyzéseit.

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a benyújtott pályázat –esetleges
hiánypótlásokkal együtt-és az ellenőrző adatlap alapján a pályázat támogatásáról a következő
döntést hozza:
A pályázat támogatása a pályázatban leírtak szerint

IGEN

NEM

A pályázattal elnyerhető maximum időtartam: 24 hónap

Fegyvernek,2020. ………… hónap …….. nap
Molnár Barna
Oktatási, Közművelődési,
Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

11.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2020. augusztus 27-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:
Tárgy:
Előterjesztés jellege:

Tatár László polgármester
Startmunka program Fegyverneken 2020.
közbeszerzési eljárás eredményéről
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

1

Készítette:

Nardai Dániel, Bakos László

Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

2020. augusztus 19.

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Előterjesztés
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. augusztus 27-ei ülésére a
Startmunka program Fegyverneken 2020. közbeszerzési eljárásának eredményéről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Startmunka program Fegyverneken 2020. közbeszerzési eljárásának kapcsán a 9 ajánlati
részre részenként 1, összesen 9 ajánlat érkezett. Mivel ajánlati részenként csak 1 érvényes
ajánlat érkezett be, így az ajánlati részt nyerő ajánlattevő neve egyértelmű.
Amennyiben az előterjesztéshez csatolt összegzés alapján a képviselő-testület nem szavazza
meg az ajánlati részre az eljárás eredményeként nyertesnek jelölt ajánlattevőt, az eljárást újra
ki kell írni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közmunka program zavartalan végrehajtása
érdekében fogadja el a határozati javaslatban megjelölt nyerteseket.
……./2020.(VIII.27.) sz.

önkormányzati határozat:

A Startmunka program Fegyverneken 2020. közbeszerzési eljárásának eredményéről az
1., 2., 5. és 6. ajánlati rész tekintetében
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Startmunka program Fegyverneken 2020. közbeszerzési eljárásának eredményéről az 1., 2., 5. és 6. ajánlati rész tekintetében az alábbiak szerint dönt:
A beérkezett ajánlatok közül az alábbiak érvényesek/érvénytelenek:
Érvényes / Érvénytelen ajánlattevők:
Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36

Ajánlattevő a hiánypótlásokat teljes körben teljesítette.
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat a hiánypótlást követően megfelel az eljárási
dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat érvényes, az
értékelés megkezdhető.

Összességében legelőnyösebb ajánlat adatai:
1. ajánlati rész: Mezőgazdaság- Munkaruha, védőeszköz

1. ajánlat
Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat
nettó
806 202.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

2. ajánlati rész: Működési célú anyagköltség
1. ajánlat
Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat
nettó
670 150.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

5. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Egyéb működési célú költség
1. ajánlat
Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ár szempont

nettó
189 000.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

6. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Munkaruha, védőeszköz
1. ajánlat
Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat
nettó
142 400.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

Az eljárás eredményes az 1., 2., 5. és 6. ajánlati rész vonatkozásában.
Összefoglalás a legjobb ár/érték arányú ajánlatokra vonatkozóan (kiértékelés) – döntési javaslat
1. ajánlati rész: Mezőgazdaság- Munkaruha, védőeszköz
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Beszerzés becsült értéke:

816.000.- HUF

Rendelkezésre álló forrás:

816.000.- HUF

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe, székhelye:
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói
díj) HUF egységben
Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben
Összes bírálati pontszám:
Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó

Tukarcs Mihály E. V.
5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A
806 202.- HUF
45 nap
2 hónap
1000,00 pont
Nem

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta

Igen
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki
szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes
körben igazolta. Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4)
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt
Ajánlattevő

Kiválasztás indoka

2. ajánlati rész: Működési célú anyagköltség

Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Beszerzés becsült értéke:

674.500.- HUF

Rendelkezésre álló forrás:

674.500.- HUF

Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E. V.

Ajánlattevő címe, székhelye:
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói
díj) HUF egységben
Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A
670 150.- HUF
45 nap
2 hónap

Összes bírálati pontszám:

1000,00 pont

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó

Nem

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta

Igen

Kiválasztás indoka

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki
szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes
körben igazolta. Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4)
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt
Ajánlattevő

5. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Egyéb működési célú költség

Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Beszerzés becsült értéke:

190.000.- HUF

Rendelkezésre álló forrás:

190.000.- HUF

Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E. V.

Ajánlattevő címe, székhelye:
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói
díj) HUF egységben
Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A
189.000.- HUF
45 nap
2 hónap

Összes bírálati pontszám:

1000,00 pont

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó

Nem

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta

Igen
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki
szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes
körben igazolta. Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4)
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt
Ajánlattevő

Kiválasztás indoka

6. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Munkaruha, védőeszköz

Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Beszerzés becsült értéke:

144.000.- HUF

Rendelkezésre álló forrás:

144.000.- HUF

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe, székhelye:
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói
díj) HUF egységben
Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

Tukarcs Mihály E. V.
5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A
142.400.- HUF
45 nap
2 hónap

Összes bírálati pontszám:

1000,00 pont

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó

Nem

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta

Igen

Kiválasztás indoka

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki
szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes
körben igazolta. Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4)
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt
Ajánlattevő

1. ajánlati rész: Mezőgazdaság- Munkaruha, védőeszköz:
Támogatói okirat szerint összesen:

816.000.- HUF

Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:

806 202.- HUF

Pénzmaradvány mértéke: nettó: 9.798.- HUF.

2. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Működési célú anyagköltség:
Támogatói okirat szerint összesen:

674.500.- HUF

Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:

670.150.- HUF

Pénzmaradvány mértéke: nettó: 4.350.- HUF

5. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Egyéb működési célú költség
Támogatói okirat szerint összesen:

190.000.- HUF

Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:

189 000.- HUF

Pénzmaradvány mértéke: nettó: 1.000.- HUF

6. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Munkaruha, védőeszköz
Támogatói okirat szerint összesen:

144.000.- HUF

Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:

142 400.- HUF

Pénzmaradvány mértéke: nettó: 1.600.- HUF

Támogatói okirat szerint összesen:

1.824.500.- HUF

Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:

1.807.752.- HUF

Pénzmaradvány mértéke: nettó: 16.748.- HUF

2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az eljárásról készült Összegzési
iratot a melléklet szerint elfogadja.
3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Tatár László polgármester urat a vállalkozási szerződés megkötésével a nyertes ajánlattevővel.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Bakos László, közbeszerzési tanácsadó
4.) Nardai Dániel
5.) Angyal Csaba
6.) Képviselő-testület tagjai
Fegyvernek, 2020. augusztus 25.
Tatár László
polgármester
……./2020.(VIII.27.) sz.

önkormányzati határozat:

A Startmunka program Fegyverneken 2020. közbeszerzési eljárásának eredményéről az
3., 8. és 9. ajánlati rész tekintetében

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Startmunka program Fegyverneken 2020. közbeszerzési eljárásának eredményéről az 3., 8. és 9. ajánlati rész tekintetében az alábbiak szerint dönt:
A beérkezett ajánlatok közül az alábbiak érvényesek/érvénytelenek:
Érvényes / Érvénytelen ajánlattevők:
Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/

Ajánlattevő adószáma:

14598526-2-16

Ajánlattevő a hiánypótlásokat teljes körben teljesítette.
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat a hiánypótlást követően megfelel az eljárási
dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat érvényes, az
értékelés megkezdhető.

Összességében legelőnyösebb ajánlat adatai:
3. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Építési anyagok
1. ajánlat
Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/

Ajánlattevő adószáma:

14598526-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat
nettó
974 120.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

8. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Építési anyagok
1. ajánlat
Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/

Ajánlattevő adószáma:

14598526-2-16

Ajánlat kivonata:
Értékelési szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

nettó
4 470 105.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

9. ajánlati rész: Szociális - Építési anyagok
1. ajánlat
Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/

Ajánlattevő adószáma:

14598526-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

nettó
10 192 600.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

2

Minőségi szempont

hónap

Az eljárás eredményes valamennyi ajánlati rész vonatkozásában.
Összefoglalás a legjobb ár/érték arányú ajánlatokra vonatkozóan (kiértékelés) – döntési javaslat
3. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Építési anyagok

Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Beszerzés becsült értéke:

980.150.- HUF

Rendelkezésre álló forrás:

980.150.- HUF

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe, székhelye:
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói
díj) HUF egységben
Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5331 Kenderes, Vasút út 5/a
947.120.- HUF
45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

2 hónap

Összes bírálati pontszám:

1000,00 pont

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó

Nem

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta

Igen
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki
szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes
körben igazolta. Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4)
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt
Ajánlattevő

Kiválasztás indoka

8. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Építési anyagok

Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Beszerzés becsült értéke:

4.472.750.- HUF

Rendelkezésre álló forrás:

4.472.750.- HUF

Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói
díj) HUF egységben
Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

5331 Kenderes, Vasút út 5/a
4 470 105.- HUF
45 nap
2 hónap

Összes bírálati pontszám:

1000,00 pont

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó

Nem

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta

Igen
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki
szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes
körben igazolta. Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4)
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt
Ajánlattevő

Kiválasztás indoka

9. ajánlati rész: Szociális - Építési anyagok

Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Beszerzés becsült értéke:

10.261.000.- HUF

Rendelkezésre álló forrás:

10.261.000.- HUF

Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói
díj) HUF egységben
Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

5331 Kenderes, Vasút út 5/a
10 192 600.- HUF
45 nap
2 hónap

Összes bírálati pontszám:

1000,00 pont

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó

Nem

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta

Igen

Kiválasztás indoka

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki
szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes
körben igazolta. Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4)
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt
Ajánlattevő

3. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Építési anyagok
Támogatói okirat szerint összesen:

980.150.- HUF

Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:

947.120.- HUF

Pénzmaradvány mértéke: nettó: 33.030.- HUF

8. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Építési anyagok
Támogatói okirat szerint összesen:

4.472.750.- HUF

Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:

4 470 105.- HUF

Pénzmaradvány mértéke: nettó: 2.645.- HUF

9. ajánlati rész: Szociális - Építési anyagok
Támogatói okirat szerint összesen:

10.261.000.- HUF

Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:

10 192 600.- HUF

Pénzmaradvány mértéke: nettó: 68.400.- HUF

Támogatói okirat költségvetése összesen:
Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat összesen:

15.713.900.- HUF
15.609.825.- HUF

Pénzmaradvány mértéke: nettó: 104.075.- HUF

2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az eljárásról készült Összegzési
iratot a melléklet szerint elfogadja.

3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Tatár László polgármester urat a vállalkozási szerződés megkötésével a nyertes ajánlattevővel.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Bakos László, közbeszerzési tanácsadó
4.) Nardai Dániel
5.) Angyal Csaba
6.) Képviselő-testület tagjai
Fegyvernek, 2020. augusztus 25.
Tatár László
polgármester
……./2020.(VIII.27.) sz.

önkormányzati határozat:

A Startmunka program Fegyverneken 2020. közbeszerzési eljárásának eredményéről az
4 és 7. ajánlati rész tekintetében
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Startmunka program Fegyverneken 2020. közbeszerzési eljárásának eredményéről az 4. és 7. ajánlati rész tekintetében az alábbiak szerint dönt:
A beérkezett ajánlatok közül az alábbiak érvényesek/érvénytelenek:
Érvényes / Érvénytelen ajánlattevők:
Ajánlattevő neve:

Bordom’98 Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

2471 Baracska, Kossuth utca 12.

Ajánlattevő adószáma:

11759076-2-07

Ajánlattevő a hiánypótlásokat teljes körben teljesítette.
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat a hiánypótlást követően megfelel az eljárási
dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat érvényes, az
értékelés megkezdhető.

Összességében legelőnyösebb ajánlat adatai:
4. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Üzemanyag, kenőanyag
1. ajánlat
Ajánlattevő neve:

Bordom’98 Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

2471 Baracska, Kossuth utca 12.

Ajánlattevő adószáma:

11759076-2-07

Ajánlat kivonata:
Értékelési szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

nettó
430 122.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)

37 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

36 hónap

Minőségi szempont

7. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Üzemanyag, kenőanyag
1. ajánlat
Ajánlattevő neve:

Bordom’98 Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

2471 Baracska, Kossuth utca 12.

Ajánlattevő adószáma:

11759076-2-07
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

nettó
433 680.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)

37 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

36 hónap

Minőségi szempont

Az eljárás eredményes valamennyi ajánlati rész vonatkozásában.
Összefoglalás a legjobb ár/érték arányú ajánlatokra vonatkozóan (kiértékelés) – döntési javaslat
4. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Üzemanyag, kenőanyag

Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Beszerzés becsült értéke:

388.390.- HUF

Rendelkezésre álló forrás:

388.390.- HUF

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe, székhelye:
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói
díj) HUF egységben

Bordom’98 Kft.
2471 Baracska, Kossuth utca 12.
430 122.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

37 nap
36 hónap

Összes bírálati pontszám:

1000,00 pont

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó

Igen

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta

Igen
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki
szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes
körben igazolta. Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4)
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt
Ajánlattevő, amennyiben a többletforrások
finanszírozhatóak.

Kiválasztás indoka

7. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Üzemanyag, kenőanyag

Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Beszerzés becsült értéke:

391.500.- HUF

Rendelkezésre álló forrás:

391.500.- HUF
Bordom’98 Kft.

Ajánlattevő neve:

2471 Baracska, Kossuth utca 12.

Ajánlattevő címe, székhelye:
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói
díj) HUF egységben
Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

433 680.- HUF
37 nap
36 hónap

Összes bírálati pontszám:

1000,00 pont

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó

Igen

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta

Igen

Kiválasztás indoka

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki
szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes
körben igazolta. Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4)
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt
Ajánlattevő, amennyiben a többletforrások
finanszírozhatóak.

4. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Üzemanyag, kenőanyag:
Támogatói okirat szerint összesen:

388.390.- HUF

Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:

430 122.- HUF

Szükséges önerő biztosításának mértéke, melyet Ajánlatkérő átcsoportosítással biztosít: nettó
41.732.- HUF + ÁFA.

7. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Üzemanyag, kenőanyag:
Támogatói okirat szerint összesen:

391.500.- HUF

Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:

433 680.- HUF

Szükséges önerő biztosításának mértéke, melyet Ajánlatkérő átcsoportosítással biztosít: nettó
42.180.- HUF + ÁFA.
Támogatói okirat költségvetése összesen:
Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat összesen:

779.890.- HUF
863.802.- HUF

Szükséges önerő biztosításának mértéke, melyet Ajánlatkérő átcsoportosítással biztosít: nettó
83.912.- HUF + ÁFA.

2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az eljárásról készült Összegzési
iratot a melléklet szerint elfogadja.
3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Tatár László polgármester urat a vállalkozási szerződés megkötésével a nyertes ajánlattevővel.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Bakos László, közbeszerzési tanácsadó
4.) Nardai Dániel
5.) Angyal Csaba
6.) Képviselő-testület tagjai
Fegyvernek, 2020. augusztus 25.
Tatár László
polgármester

DÖNTÉSI JAVASLAT
Startmunka program Fegyverneken 2020
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti
nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 112. §. (1) bekezdés b) pontja alapján szabályozott nyílt eljárás
Az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet 2020. július 19-én küldte meg az ajánlattételi felhívást és
ajánlati dokumentációt az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer használatával. A közbeszerzési
dokumentáció teljes körűen hozzáférhető volt az EKR honlapján: https://ekr.gov.hu.
Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (4) bekezdésre hivatkozva tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a jelen
közbeszerzés a beszerzés becsült értéke az indikatív árajánlatok, valamint ajánlatkérő közbeszerzési
terve alapján:
Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (4) bekezdésre hivatkozva tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a jelen
közbeszerzés a beszerzés becsült értéke az indikatív árajánlatok, valamint ajánlatkérő közbeszerzési
terve alapján
Árubeszerzési tevékenységhez kapcsolódó nettó költségek:
1. ajánlati rész: Mezőgazdaság-Munkaruha, védőeszköz
816.000.- HUF
2. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Működési célú anyagköltség
674.500.- HUF
3. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Építési anyagok
980.150.- HUF
4. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Üzemenyag, kenőanyag
388.390.- HUF
5. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Egyéb működési célú költség
190.000.- HUF
6. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Munkaruha, védőeszköz
144.000.- HUF
7. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Üzemenyag, kenőanyag
391.500.- HUF
8. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Építési anyagok
4.472.750.- HUF
9. ajánlati rész: Szociális - Építési anyagok
10.261.000.- HUF
Egyéb kapcsolódó szolgáltatások:
Projekt összes nettó költsége:

0 HUF
18.318.290.- HUF

A projekt részletes költségvetése (a támogatási kérelem és árazott költségvetés) alapján a beruházási
költségek az alábbiak:
Árubeszerzési tevékenységhez kapcsolódó nettó költségek:
1. ajánlati rész: Mezőgazdaság- Munkaruha, védőeszköz
2. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Működési célú anyagköltség
3. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Építési anyagok
4. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Üzemanyag, kenőanyag
5. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Egyéb működési célú költség
6. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Munkaruha, védőeszköz
7. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Üzemanyag, kenőanyag
8. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Építési anyagok
9. ajánlati rész: Szociális - Építési anyagok

816.000.- HUF
674.500.- HUF
980.150.- HUF
388.390.- HUF
190.000.- HUF
144.000.- HUF
391.500.- HUF
4.472.750.- HUF
10.261.000.- HUF

Egyéb kapcsolódó szolgáltatások:
Projekt összes nettó költsége:

0 HUF
18.318.290.- HUF

Kiegészítő tájékoztatáskérés nem érkezett.
A Tanácsadó megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig, 2020. július hó 31.
napjának 10:00 órájáig összesen 9 ajánlat érkezett 3 ajánlattevőtől.

Beérkezett ajánlatok:
1. ajánlati rész: Mezőgazdaság- Munkaruha, védőeszköz
1. ajánlat
Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat
nettó
806 202.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

2. ajánlati rész: Működési célú anyagköltség
1. ajánlat
Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat
nettó
670 150.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

3. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Építési anyagok
1. ajánlat
Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/

Ajánlattevő adószáma:

14598526-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat
nettó
974 120.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

4. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Üzemanyag, kenőanyag
1. ajánlat
Ajánlattevő neve:

Bordom’98 Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

2471 Baracska, Kossuth utca 12.

Ajánlattevő adószáma:

11759076-2-07
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben
Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

Ajánlat
nettó
430 122.- HUF
37 nap

Minőségi szempont
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

36 hónap

5. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Egyéb működési célú költség
1. ajánlat
Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat
nettó
189 000.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

6. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Munkaruha, védőeszköz
1. ajánlat
Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36

Ajánlat kivonata:
Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat
nettó
142 400.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

7. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Üzemanyag, kenőanyag
1. ajánlat
Ajánlattevő neve:

Bordom’98 Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

2471 Baracska, Kossuth utca 12.

Ajánlattevő adószáma:

11759076-2-07
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben
Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

Ajánlat
nettó
433 680.- HUF
37 nap

Minőségi szempont
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

36 hónap

8. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Építési anyagok
1. ajánlat
Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/

Ajánlattevő adószáma:

14598526-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat
nettó
4 470 105.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

9. ajánlati rész: Szociális - Építési anyagok
1. ajánlat
Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/

Ajánlattevő adószáma:

14598526-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

nettó
10 192 600.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

Előző ülésen tárgyaltak alapján az alábbiakat állapította meg a Bírálóbizottság:
1. ajánlat
Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/

Ajánlattevő adószáma:

14598526-2-16
Hiányosságok meghatározása

Alkalmassági és érvényességi hiányok

Egyéb hiányosságok

1. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az
ajánlattevők az ajánlat részét képező árazott költségvetést Ajánlattevőnek pdf. formátumú fájlban,
illetve szerkeszthető .xls formátumban is be kell nyújtania ajánlatában.
Ajánlattevő elmulasztotta benyújtani valamennyi árazott költségvetését. xls formátumban, így kérem,
hogy a hiánypótlás keretén belül csatolni szíveskedjék.
2. Az Ajánlattételi Felhívás V.2. szakasz kiegészítésének Egyéb feltételek elnevezésű, 6. pontja
előírja, hogy Ajánlattevő köteles csatolni az Aláírási címpéldányát is.
Ajánlattevő elmulasztotta benyújtani, így kérem, hogy a hiánypótlás keretén belül csatolni
szíveskedjék.
3. Ajánlattevő benyújtotta ajánlatában a 25. sz. mintairat alapján készült referencia nyilatkozatát,
azonban nem vette figyelembe ajánlat elkészítésekor, hogy a különböző ajánlati részek különböző
referenciákat igényelnek, az alábbiak szerint:

3. ajánlati rész esetében:
- 150 kg beltéri falfesték
- 50 kg kültéri falfesték
9. ajánlati rész esetében:
- 100 t aszfalt

Továbbá, a benyújtott 25. sz. mintairat alapján készült nyilatkozatban nem lett teljeskörűen kitöltve,
annak tekintetében, hogy a táblázat utolsó sora nem került kitöltésre.
Kérem a benyújtott referencia nyilatkozatok felülvizsgálatát, a javított iratokat pedig kérem a
hiánypótlás keretein belül benyújtani.

2. ajánlat
Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36
Hiányosságok meghatározása

Alkalmassági és érvényességi hiányok

Egyéb hiányosságok

1. Az Ajánlattételi Felhívás V.2. szakasz kiegészítésének Egyéb feltételek elnevezésű, 6. pontja
előírja, hogy Ajánlattevő köteles csatolni az Aláírási címpéldányát is.
Ajánlattevő elmulasztotta benyújtani, így kérem, hogy a hiánypótlás keretén belül csatolni
szíveskedjék.
2. Ajánlatában benyújtásra került a 12. sz. mintairat alapján készült üzleti titokról szóló nyilatkozat, e
nyilatkozatában elmulasztotta x-szel jelölni, az üzleti titokra vonatkozó információkat.
Kérem a hiánypótlás keretein belül a megfelelő válasszal ellátott 12. sz. nyilatkozatát csatolni
szíveskedjék.
3. ajánlat
Ajánlattevő neve:

Bordom’98 Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

2471 Baracska, Kossuth utca 12.

Ajánlattevő adószáma:

11759076-2-07
Hiányosságok meghatározása

Alkalmassági és érvényességi hiányok

Egyéb hiányosságok

1. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az
ajánlattevők az ajánlat részét képező árazott költségvetést Ajánlattevőnek pdf. formátumú fájlban,
illetve szerkeszthető .xls formátumban is be kell nyújtania ajánlatában.
Ajánlattevő elmulasztotta csatolni, így kérem, hogy a hiánypótlás keretén belül benyújtani
szíveskedjék.
2. Az Ajánlattételi Felhívás V.2. szakasz kiegészítésének Egyéb feltételek elnevezésű, 6. pontja
előírja, hogy Ajánlattevő köteles csatolni az Aláírási címpéldányát is.
Ajánlattevő elmulasztotta benyújtani, így kérem, hogy a hiánypótlás keretén belül csatolni
szíveskedjék.
3. Ajánlatában a 10. sz. M/1.) műszaki alkalmasságra vonatkozó mintairat alkalmazásával az alábbi
nyilatkozatot teszi:

_x_* az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására
nem támaszkodunk
Továbbá a 10. sz. M/1.) műszaki alkalmasságra vonatkozó mintairat alkalmazásával tett
nyilatkozatával ellenben Ajánlattevő csatolta a 11. sz. M/1.) mintairatot, amely a Kbt. 67. § (1)

bekezdésére tekintettel kapacitást rendelkezésre bocsátói nyilatkozat. Ezen nyilatkozat kitöltése és
csatolása csak abban az esetben, ha kapacitást kíván bevonni a teljesítésbe.
Ajánlatában becsatolta a 17. sz. M/1.) mintairat alapján készült nyilatkozatát is, amely a Kbt. 65. § (7)
bekezdésére tekintettel kapacitást rendelkezésre bocsátói nyilatkozat. Ezen nyilatkozat kitöltése és
csatolása csak abban az esetben, ha kapacitást kíván bevonni a teljesítésbe.
Kérem, a fenti ellentmondások feloldására nyújtson felvilágosítást, csatolja vonatkozó helytálló
nyilatkozatait, majd azt a megfelelő szervezet aláírásával - adott esetben - csatolni szíveskedjék
Kérem továbbá, hogy a Kbt. 65. § (7) bekezdésére figyelemmel járjon el hiánypótlása
vonatkozásában:
A Kbt. 65. § (7) bekezdése az alábbiakat írja elő:

"Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló
eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy
arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy
részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt"

4. Ajánlatában a 10. sz. P/1.) műszaki alkalmasságra vonatkozó mintairat alkalmazásával az alábbi
nyilatkozatot teszi:

_x_* az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására
nem támaszkodunk
Továbbá a 10. sz. P/1.) műszaki alkalmasságra vonatkozó mintairat alkalmazásával tett
nyilatkozatával ellenben Ajánlattevő csatolta a 11. sz. P/1.) mintairatot, amely a Kbt. 67. § (1)
bekezdésére tekintettel kapacitást rendelkezésre bocsátói nyilatkozat. Ezen nyilatkozat kitöltése és
csatolása csak abban az esetben, ha kapacitást kíván bevonni a teljesítésbe.
Ajánlatában becsatolta a 19. sz. P/1.) mintairat alapján készült nyilatkozatát is, amely a Kbt. 65. § (7)
bekezdésére tekintettel kapacitást rendelkezésre bocsátói nyilatkozat. Ezen nyilatkozat kitöltése és
csatolása csak abban az esetben, ha kapacitást kíván bevonni a teljesítésbe.
Kérem, a fenti ellentmondások feloldására nyújtson felvilágosítást, csatolja vonatkozó helytálló
nyilatkozatait, majd azt a megfelelő szervezet aláírásával - adott esetben - csatolni szíveskedjék
Kérem továbbá, hogy a Kbt. 65. § (7) bekezdésére figyelemmel járjon el hiánypótlása
vonatkozásában:
A Kbt. 65. § (7) bekezdése az alábbiakat írja elő:

"Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló
eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy
arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy
részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt"

5. Ajánlatában a 20. sz. egyéb előírt feltételekről szóló nyilatkozatában a c) pontban elmulasztotta
aláhúzásával jelölni a cégbírósági változásbejegyzésre vonatkozó válaszát.
Kérem a hiánypótlás keretein belül csatolja a megfelelő válasszal ellátott 20. sz. mintairat alapján
készült nyilatkozatát.
6. Ajánlatában benyújtásra került a 12 sz. mintairat alapján készült nyilatkozat, amely az üzleti titokra
vonatkozik. Ajánlatában ez a nyilatkozat áthúzva és kitöltetlenül szerepel. Felhívom Ajánlattevő
figyelmét, hogy ezen nyilatkozat kitöltése nemleges válasz esetén is kötelező.
Kérem a hiánypótlás keretein belül a teljeskörűen kitöltött 12. sz. mintairat alapján készült
nyilatkozatát csatolni szíveskedjék.
7. Ajánlatában benyújtásra került a 23. sz. mintairat alapján készült nyilatkozat. Azonban az
ajánlatban szereplő nyilatkozat nem került kitöltésre, annak tekintetében, hogy nem kerültek
megjelölésre, azok a felületek, ahol Ajánlattevő ellenőrizhető.
Kérem, a hiánypótlás keretein belül a fenti hiányosságot pótolni szíveskedjen.
8. Ajánlatába benyújtásra került a 25. sz. mintairat alapján készült nyilatkozat. Az ajánlatban szereplő
nyilatkozat, azonban nem került teljeskörűen kitöltésre, annak tekintetében, hogy nem lett megjelölve
az értékesítés tárgya, valamint az ellenszolgáltatás összege.
Kérem, a hiánypótlás keretein belül a fenti hiányosságot pótolni szíveskedjék.
Ajánlatkérő 2020. augusztus hó 11. napján hiánypótlási felhívást bocsátott ki.
A hiánypótlási iratok benyújtásának határideje 2020. augusztus hó 18. napja 10:00 óra volt.
A hiánypótlás során benyújtott iratokat megvizsgálva az alábbiakat állapítja meg a Bírálóbizottság:
Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/

Ajánlattevő adószáma:

14598526-2-16

Ajánlattevő a hiánypótlásokat teljes körben teljesítette.
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat a hiánypótlást követően megfelel az eljárási
dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat érvényes, az
értékelés megkezdhető.
Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36

Ajánlattevő a hiánypótlásokat teljes körben teljesítette.
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat a hiánypótlást követően megfelel az eljárási
dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat érvényes, az
értékelés megkezdhető.

Ajánlattevő neve:

Bordom’98 Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

2471 Baracska, Kossuth utca 12.

Ajánlattevő adószáma:

11759076-2-07

Ajánlattevő a hiánypótlásokat teljes körben teljesítette.
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat a hiánypótlást követően megfelel az eljárási
dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat érvényes, az
értékelés megkezdhető.
Az ajánlatok értékelése az alábbi részletek alapján történik:
Az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján „a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
olyan - különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális - szempontok, amelyek között az ár vagy
költség is szerepel.”
Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben
2. Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap

Minőségi szempont

Súlyszám

70

15

egységben)
3. Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező

15

jótálláson felül) hónap egységben
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
és felső határa: 0 pont (alsó) - 10pont (felső).
Az Ár szerinti értékelés:
fordított arányosítás
Az Ár szempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó vállalkozói díjat,)
tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb
tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az
Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.)
alapján.
Az értékelés képlete (fordított arányosítás):
P = (Alegjobb/ Avizsgált) x (Pmax– Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik
A bírálati pontszámok két tizedesjegyre történő kerekítést követően kerülnek a súlyszámmal szorzásra,
majd a végső pontszámok megállapítása is két tizedesjegyig történő matematikai kerekítéssel kerülnek
meghatározásra.
A Minőség szempont 2. Többletjótállás vállalása szerinti értékelés:
egyenes arányosítás

A szempont szerinti legjobb (legnagyobb mértékű többletjótállást) tartalmazó ajánlat a maximális 10
pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az
egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési
Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról
szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.
Az értékelés képlete (egyenes arányosítás):
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax– Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
A 3. értékelési szempont (többletjótállás vállalása) körében Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése
alapján közli, hogy az alábbi kritériumokat írja elő:
A 3. sz értékelési szempont kapcsán - Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson felüli
vállalás) – a 48 hónapot meghaladó többletjótállási időtartam vállalása (összesen 60 hónap garanciális
időszakot meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).
A bírálati pontszámok két tizedesjegyre történő kerekítést követően kerülnek a súlyszámmal szorzásra,
majd a végső pontszámok megállapítása is két tizedesjegyig történő matematikai kerekítéssel kerülnek
meghatározásra.
Ajánlattevő választása szerint jogosult a többletjótállás vállalása kapcsán a kötelező mértékű 12 hónap
jótálláson felül 0 hónap többletjótállás vállalására is. Ebben az esetben az érékelési pontszám 0 azaz
nulla pontot jelent. A matematikai képlet "zéró osztó" állapota szerint ebben az esetben az értékelési
szempontra vonatkozóan a súlyszámmal történő szorzást követően is 0 azaz nulla pontot kaphat
Ajánlattevő.
A nettó összesajánlati ár, mint első részszempont vonatkozásában a legmagasabb ajánlat a
legkedvezőtlenebb, a legalacsonyabb ajánlat a legkedvezőbb. Értéke magyar forintban meghatározott
egyösszegű átalányárként értendő, mely nem tartalmazza a vonatkozó áfa-tartalmat.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beszerzés időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói
kockázatot és vállalkozói hasznot is.
Az árajánlat készítésekor az Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, valamint az
infláció és a pénznemek közötti átváltásból eredő bizonytalanság mértékét a Szerződés teljes
időtartamára vonatkozóan. Az árakat prognosztizált áron kell meghatározni.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának
eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához
szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, a szállításhoz, felhasznált víz-, csatorna, villamosenergia stb. díját is. Az ajánlat cask banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden
egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. Az ajánlati ár a helyszínre történő szállítást,
beszerelést és beüzemelést, le és felrakodást, gépek bekötését, próbaüzemét, elhelyezési, mozgatási
költségeket is tartalmazza.
Az adott ajánlati rész vonatkozásában az ajánlati ár megállapítása kizárólag abban az esetben vethető
össze a további ajánlatokkal, amennyiben az ajánlati rész valamennyi termékére, terméksorára tesz
ajánlatot Ajánlattevő. Amennyiben az adott ajánlati rész valamely tételére, tételsorára Ajánlattevő nem
tesz ajánlatot, így a vonatkozó ajánlati részre szóló ajánlata érvénytelen.
Szállítási határidő: Ajánlatkérő a szállítások végső időpontját a szerződéskötéstől számított 315. napban
határozta meg. Ennél a napnál kedvezőtlenebb szállítási határidő vállalása nem elfogadható, az ajánlat
érvénytelenségét jelenti. A legmagasabb mértékű szállítási időtartam vállalása ajánlat a

legkedvezőtlenebb, a legalacsonyabb ajánlat a legkedvezőbb. A legmagasabb előteljesítési naptári nap
vállalása a legkedvezőbb, a legkevesebb mértékű előteljesítési vállalás a legkedvezőtlenebb.
A szerződéskötés időpontját Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésétől
számított 11. napon tervezi. Egyéb további eljárási körülmények alapján a szerződéskötést Ajánlatkérő
lehető legrövidebb határidőn belül kívánja megvalósítani.
Az 1. minőségi alszempont szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben) – a legkésőbbi 315.
határnapon belüli termékszállításnál kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető, valamint a 15 napon belüli
vagy annál kevesebb időtartamú, de legkevesebb 8 napon belüli szállítási vállalás is a maximális 10
pont értékelésben részesül.
A napok számításánál a kötelező végső határnap (330. nap) és a vállalt szállítási határnap (szállítás
napja) között eltelt napok száma az irányadó (sem a kezdőnap sem a zárónap nem számít bele).
Ajánlattevő választása szerint akár 0 nap előteljesítést is választhat, azaz a szállításának vállalt napja
a 330. nappal azonos. Ebben az esetben a pontskála alsó pontszámában, azaz 0 pontban részesül.
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson felüli vállalás)
A többletjótállás mértékének megadását a kötelező mértékű 12 hónapon felül vállalt mértéket kell
rögzíteni a felolvasólapon. Ajánlattevő választása szerint akár 0 hónap többletjótállás is választható,
azaz a garanciális időszak a kötelező 12 hónap jótállási idővel azonos. A 48 hónapot meghaladó
többletjótállási időtartam vállalása (összesen 60 hónap garanciális időszakot meghaladó) is a maximális
pontszámú értékelésben részesül.
A Kbt. 77. § (1) bekezdésére tekintettel a pontszámításnál Ajánlatkérő közli, hogy az értékelési
szempont maximuma 48 hónap, így amennyiben ennél kedvezőbb ajánlat is érkezik a számításokat
akkor is ezen maximum érték alkalmazásával kalkulálja.
Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (4) bekezdésre hivatkozva tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a jelen
közbeszerzés a beszerzés becsült értéke az indikatív árajánlatok, valamint ajánlatkérő közbeszerzési
terve alapján
Árubeszerzési tevékenységhez kapcsolódó nettó költségek:
1. ajánlati rész: Mezőgazdaság-Munkaruha, védőeszköz
816.000.- HUF
2. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Működési célú anyagköltség
674.500.- HUF
3. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Építési anyagok
980.150.- HUF
4. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Üzemenyag, kenőanyag
388.390.- HUF
5. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Egyéb működési célú költség
190.000.- HUF
6. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Munkaruha, védőeszköz
144.000.- HUF
7. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Üzemenyag, kenőanyag
391.500.- HUF
8. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Építési anyagok
4.472.750.- HUF
9. ajánlati rész: Szociális - Építési anyagok
10.261.000.- HUF
Egyéb kapcsolódó szolgáltatások:
Projekt összes nettó költsége:

0 HUF
18.318.290.- HUF

A projekt részletes költségvetése (a támogatási kérelem és árazott költségvetés) alapján a beruházási
költségek az alábbiak:
Árubeszerzési tevékenységhez kapcsolódó nettó költségek:
1. ajánlati rész: Mezőgazdaság- Munkaruha, védőeszköz
2. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Működési célú anyagköltség
3. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Építési anyagok
4. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Üzemanyag, kenőanyag
5. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Egyéb működési célú költség
6. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Munkaruha, védőeszköz
7. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Üzemanyag, kenőanyag
8. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Építési anyagok
9. ajánlati rész: Szociális - Építési anyagok

816.000.- HUF
674.500.- HUF
980.150.- HUF
388.390.- HUF
190.000.- HUF
144.000.- HUF
391.500.- HUF
4.472.750.- HUF
10.261.000.- HUF

Egyéb kapcsolódó szolgáltatások:
Projekt összes nettó költsége:

0 HUF
18.318.290.- HUF

ÖSSZESÍTÉS

1. ajánlati rész: Mezőgazdaság- Munkaruha, védőeszköz

Beérkezett ajánlatok száma:
- érvényes ajánlatok száma:
- érvénytelen ajánlatok száma:

1 db
1 db
0 db

Érvényes ajánlat:

Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat
nettó
806 202.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

2. ajánlati rész: Működési célú anyagköltség

Beérkezett ajánlatok száma:
- érvényes ajánlatok száma:
- érvénytelen ajánlatok száma:

1 db
1 db
0 db

Érvényes ajánlat:
Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat
nettó
670 150.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

3. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Építési anyagok

Beérkezett ajánlatok száma:
- érvényes ajánlatok száma:
- érvénytelen ajánlatok száma:

1 db
1 db
0 db

Érvényes ajánlat:
Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/

Ajánlattevő adószáma:

14598526-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat
nettó
974 120.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

4. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Üzemanyag, kenőanyag

Beérkezett ajánlatok száma:
- érvényes ajánlatok száma:
- érvénytelen ajánlatok száma:

1 db
1 db
0 db

Érvényes ajánlat:
Ajánlattevő neve:

Bordom’98 Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

2471 Baracska, Kossuth utca 12.

Ajánlattevő adószáma:

11759076-2-07
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben
Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

Ajánlat
nettó
430 122.- HUF
37 nap

Minőségi szempont
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

36 hónap

5. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Egyéb működési célú költség

Beérkezett ajánlatok száma:
- érvényes ajánlatok száma:
- érvénytelen ajánlatok száma:

1 db
1 db
0 db

Érvényes ajánlat:
Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat
nettó
189 000.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

6. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Munkaruha, védőeszköz

Beérkezett ajánlatok száma:
- érvényes ajánlatok száma:
- érvénytelen ajánlatok száma:

1 db
1 db
0 db

Érvényes ajánlat:
Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat
nettó
142 400.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

7. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Üzemanyag, kenőanyag

Beérkezett ajánlatok száma:
- érvényes ajánlatok száma:
- érvénytelen ajánlatok száma:

1 db
1 db
0 db

Érvényes ajánlat:
Ajánlattevő neve:

Bordom’98 Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

2471 Baracska, Kossuth utca 12.

Ajánlattevő adószáma:

11759076-2-07
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben
Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

Ajánlat
nettó
433 680.- HUF
37 nap

Minőségi szempont
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

36 hónap

8. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Építési anyagok

Beérkezett ajánlatok száma:
- érvényes ajánlatok száma:
- érvénytelen ajánlatok száma:

1 db
1 db
0 db

Érvényes ajánlat:
Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/

Ajánlattevő adószáma:

14598526-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat
nettó
4 470 105.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

9. ajánlati rész: Szociális - Építési anyagok

Beérkezett ajánlatok száma:
- érvényes ajánlatok száma:
- érvénytelen ajánlatok száma:

1 db
1 db
0 db

Érvényes ajánlat:
Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/

Ajánlattevő adószáma:

14598526-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat
nettó
10 192 600.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

ÉRTÉKELÉS
1. ajánlati rész: Mezőgazdaság- Munkaruha, védőeszköz

Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36

Nettó ajánlati ár összesen: (nettó vállalkozói díj)
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:

10 pont
0 pont
806 202.-HUF
806 202.-HUF

P = (Alegjobb/ Avizsgált) x (Pmax– Pmin) + Pmin
Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

10,00

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:

10 pont
0 pont
45 nap
45 nap

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax– Pmin) + Pmin
A napok számításánál a kötelező végső határnap és a vállalt szállítási határnap (szállítás napja) között
eltelt napok száma az irányadó (sem a kezdőnap sem a zárónap nem számít bele). Ajánlattevő
választása szerint akár 0 nap előteljesítést is választhat, azaz a szállításának vállalt napja a 45. nappal
azonos. Ebben az esetben a pontskála alsó pontszámában, azaz 0 pontban részesül
Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

10,00

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:

10 pont
0 pont
2 hónap
2 hónap

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax– Pmin) + Pmin
Ajánlattevő választása szerint akár 0 hónap többletjótállás is választható, azaz a garanciális időszak a
kötelező 12 hónap jótállási idővel azonos. A 48 hónapot meghaladó többletjótállási időtartam vállalása
(összesen 60 hónap garanciális időszakot meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben
részesül.
Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

10,00

Behelyettesítve a képletszámítás alapján:
Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

1. Összes nettó
ajánlati ár

70

10,00

700,00

-

-

-

-

2. Szállítási
határidő

15

10,00

150,00

-

-

-

-

3.
Többletjótállá
s vállalása

15

10,00

150,00

-

-

-

-

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok

1000,00

-

összegei ajánlattevőnként:

Fentieket összegezve az alábbiakat állapítják meg
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

nettó
806 202.- HUF

Minőségi szempont

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

2 hónap

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú
érvényes ajánlat. Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében.
Az érintett legjobb ár-érték arányú ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg, így
Ajánlatkérőnek a többletforrások biztosítására vonatkozóan döntést nem kell hoznia.

Az érintett nyertes ajánlattevő ajánlatában az alkalmassági feltételek és kizáró okok körében szükséges
igazolását az ajánlattétel során benyújtotta, így további, a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás kibocsátása
nem szükséges.

ÉRTÉKELÉS
2. ajánlati rész: Működési célú anyagköltség

Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36

Nettó ajánlati ár összesen: (nettó vállalkozói díj)
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:

10 pont
0 pont
670 150.-HUF
670 150.-HUF

P = (Alegjobb/ Avizsgált) x (Pmax– Pmin) + Pmin
Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

10,00

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:

10 pont
0 pont
45 nap
45 nap

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax– Pmin) + Pmin
A napok számításánál a kötelező végső határnap és a vállalt szállítási határnap (szállítás napja) között
eltelt napok száma az irányadó (sem a kezdőnap sem a zárónap nem számít bele). Ajánlattevő
választása szerint akár 0 nap előteljesítést is választhat, azaz a szállításának vállalt napja a 45. nappal
azonos. Ebben az esetben a pontskála alsó pontszámában, azaz 0 pontban részesül
Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

10,00

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:

10 pont
0 pont
2 hónap
2 hónap

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax– Pmin) + Pmin
Ajánlattevő választása szerint akár 0 hónap többletjótállás is választható, azaz a garanciális időszak a
kötelező 12 hónap jótállási idővel azonos. A 48 hónapot meghaladó többletjótállási időtartam vállalása
(összesen 60 hónap garanciális időszakot meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben
részesül.
Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

10,00

Behelyettesítve a képletszámítás alapján:
Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

1. Összes nettó
ajánlati ár

70

10,00

700,00

-

-

-

-

2. Szállítási
határidő

15

10,00

150,00

-

-

-

-

3.
Többletjótállá
s vállalása

15

10,00

150,00

-

-

-

-

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok

1000,00

-

összegei ajánlattevőnként:

Fentieket összegezve az alábbiakat állapítják meg
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat

nettó
670 150.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú
érvényes ajánlat. Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében.
Az érintett legjobb ár-érték arányú ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg, így
Ajánlatkérőnek a többletforrások biztosítására vonatkozóan döntést nem kell hoznia.

Az érintett nyertes ajánlattevő ajánlatában az alkalmassági feltételek és kizáró okok körében szükséges
igazolását az ajánlattétel során benyújtotta, így további, a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás kibocsátása
nem szükséges.

ÉRTÉKELÉS
3. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Építési anyagok

Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/

Ajánlattevő adószáma:

14598526-2-16

Nettó ajánlati ár összesen: (nettó vállalkozói díj)
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:

10 pont
0 pont
974 120.-HUF
974 120.-HUF

P = (Alegjobb/ Avizsgált) x (Pmax– Pmin) + Pmin
Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

10,00

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:

10 pont
0 pont
45 nap
45 nap

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax– Pmin) + Pmin
A napok számításánál a kötelező végső határnap és a vállalt szállítási határnap (szállítás napja) között
eltelt napok száma az irányadó (sem a kezdőnap sem a zárónap nem számít bele). Ajánlattevő
választása szerint akár 0 nap előteljesítést is választhat, azaz a szállításának vállalt napja a 45. nappal
azonos. Ebben az esetben a pontskála alsó pontszámában, azaz 0 pontban részesül
Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

10,00

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:

10 pont
0 pont
2 hónap
2 hónap

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax– Pmin) + Pmin
Ajánlattevő választása szerint akár 0 hónap többletjótállás is választható, azaz a garanciális időszak a
kötelező 12 hónap jótállási idővel azonos. A 48 hónapot meghaladó többletjótállási időtartam vállalása
(összesen 60 hónap garanciális időszakot meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben
részesül.

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

0,00

Behelyettesítve a képletszámítás alapján:
Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kft.
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

1. Összes nettó
ajánlati ár

70

10,00

700,00

-

-

-

-

2. Szállítási
határidő

15

10,00

150,00

-

-

-

-

3.
Többletjótállá
s vállalása

15

10,00

150,00

-

-

-

-

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok

1000,00

-

összegei ajánlattevőnként:

Fentieket összegezve az alábbiakat állapítják meg
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/

Ajánlattevő adószáma:

14598526-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat

nettó

974 120.-HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú
érvényes ajánlat. Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében.

Az érintett legjobb ár-érték arányú ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg, így
Ajánlatkérőnek a többletforrások biztosítására vonatkozóan döntést nem kell hoznia.
Az érintett nyertes ajánlattevő ajánlatában az alkalmassági feltételek és kizáró okok körében szükséges
igazolását az ajánlattétel során benyújtotta, így további, a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás kibocsátása
nem szükséges.

ÉRTÉKELÉS
4. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Üzemanyag, kenőanyag

Ajánlattevő neve:

Bordom’98 Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

2471 Baracska, Kossuth utca 12.

Ajánlattevő adószáma:

11759076-2-07

Nettó ajánlati ár összesen: (nettó vállalkozói díj)
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:

10 pont
0 pont
430 122.-HUF
430 122.-HUF

P = (Alegjobb/ Avizsgált) x (Pmax– Pmin) + Pmin
Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

10,00

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:

10 pont
0 pont
37 nap
37 nap

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax– Pmin) + Pmin
A napok számításánál a kötelező végső határnap és a vállalt szállítási határnap (szállítás napja) között
eltelt napok száma az irányadó (sem a kezdőnap sem a zárónap nem számít bele). Ajánlattevő
választása szerint akár 0 nap előteljesítést is választhat, azaz a szállításának vállalt napja a 45. nappal
azonos. Ebben az esetben a pontskála alsó pontszámában, azaz 0 pontban részesül
Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

10,00

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:

10 pont
0 pont
36 hónap
36 hónap

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax– Pmin) + Pmin
Ajánlattevő választása szerint akár 0 hónap többletjótállás is választható, azaz a garanciális időszak a
kötelező 12 hónap jótállási idővel azonos. A 48 hónapot meghaladó többletjótállási időtartam vállalása
(összesen 60 hónap garanciális időszakot meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben
részesül.

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

10,00

Behelyettesítve a képletszámítás alapján:
Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Bordom’98 Kft.
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

1. Összes nettó
ajánlati ár

70

10,00

700,00

-

-

-

-

2. Szállítási
határidő

15

10,00

150,00

-

-

-

-

3.
Többletjótállá
s vállalása

15

10,00

150,00

-

-

-

-

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok

1000,00

-

összegei ajánlattevőnként:

Fentieket összegezve az alábbiakat állapítják meg
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
Ajánlattevő neve:

Bordom’98 Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

2471 Baracska, Kossuth utca 12.

Ajánlattevő adószáma:

11759076-2-07
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

Ajánlat

nettó

430 122.-HUF
37 nap

Minőségi szempont
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

36 hónap

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú
érvényes ajánlat. Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében.

Az érintett legjobb ár-érték arányú ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat meghaladja, így
Ajánlatkérőnek a többletforrások biztosítására vonatkozóan döntést kell hoznia.
Az érintett nyertes ajánlattevő ajánlatában az alkalmassági feltételek és kizáró okok körében szükséges
igazolását az ajánlattétel során benyújtotta, így további, a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás kibocsátása
nem szükséges.

ÉRTÉKELÉS
5. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Egyéb működési célú költség

Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36

Nettó ajánlati ár összesen: (nettó vállalkozói díj)
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:

10 pont
0 pont
189 000.-HUF
189 000.-HUF

P = (Alegjobb/ Avizsgált) x (Pmax– Pmin) + Pmin
Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

10,00

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:

10 pont
0 pont
45 nap
45 nap

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax– Pmin) + Pmin
A napok számításánál a kötelező végső határnap és a vállalt szállítási határnap (szállítás napja) között
eltelt napok száma az irányadó (sem a kezdőnap sem a zárónap nem számít bele). Ajánlattevő
választása szerint akár 0 nap előteljesítést is választhat, azaz a szállításának vállalt napja a 45. nappal
azonos. Ebben az esetben a pontskála alsó pontszámában, azaz 0 pontban részesül
Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

10,00

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:

10 pont
0 pont
2 hónap
2 hónap

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax– Pmin) + Pmin
Ajánlattevő választása szerint akár 0 hónap többletjótállás is választható, azaz a garanciális időszak a
kötelező 12 hónap jótállási idővel azonos. A 48 hónapot meghaladó többletjótállási időtartam vállalása
(összesen 60 hónap garanciális időszakot meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben
részesül.

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

10,00

Behelyettesítve a képletszámítás alapján:
Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

1. Összes nettó
ajánlati ár

70

10,00

700,00

-

-

-

-

2. Szállítási
határidő

15

10,00

150,00

-

-

-

-

3.
Többletjótállá
s vállalása

15

10,00

150,00

-

-

-

-

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok

1000,00

-

összegei ajánlattevőnként:

Fentieket összegezve az alábbiakat állapítják meg
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat

nettó

189 000.-HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú
érvényes ajánlat. Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében.

Az érintett legjobb ár-érték arányú ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg, így
Ajánlatkérőnek a többletforrások biztosítására vonatkozóan döntést nem kell hoznia.
Az érintett nyertes ajánlattevő ajánlatában az alkalmassági feltételek és kizáró okok körében szükséges
igazolását az ajánlattétel során benyújtotta, így további, a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás kibocsátása
nem szükséges.

ÉRTÉKELÉS
6. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Munkaruha, védőeszköz

Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36

Nettó ajánlati ár összesen: (nettó vállalkozói díj)
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:

10 pont
0 pont
142 400.-HUF
142 400.-HUF

P = (Alegjobb/ Avizsgált) x (Pmax– Pmin) + Pmin
Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

10,00

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:

10 pont
0 pont
45 nap
45 nap

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax– Pmin) + Pmin
A napok számításánál a kötelező végső határnap és a vállalt szállítási határnap (szállítás napja) között
eltelt napok száma az irányadó (sem a kezdőnap sem a zárónap nem számít bele). Ajánlattevő
választása szerint akár 0 nap előteljesítést is választhat, azaz a szállításának vállalt napja a 45. nappal
azonos. Ebben az esetben a pontskála alsó pontszámában, azaz 0 pontban részesül
Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

10,00

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:

10 pont
0 pont
2 hónap
2 hónap

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax– Pmin) + Pmin
Ajánlattevő választása szerint akár 0 hónap többletjótállás is választható, azaz a garanciális időszak a
kötelező 12 hónap jótállási idővel azonos. A 48 hónapot meghaladó többletjótállási időtartam vállalása
(összesen 60 hónap garanciális időszakot meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben
részesül.

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

10,00

Behelyettesítve a képletszámítás alapján:
Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

1. Összes nettó
ajánlati ár

70

10,00

700,00

-

-

-

-

2. Szállítási
határidő

15

10,00

150,00

-

-

-

-

3.
Többletjótállá
s vállalása

15

10,00

150,00

-

-

-

-

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok

1000,00

-

összegei ajánlattevőnként:

Fentieket összegezve az alábbiakat állapítják meg
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat

nettó

142 400.-HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú
érvényes ajánlat. Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében.

Az érintett legjobb ár-érték arányú ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg, így
Ajánlatkérőnek a többletforrások biztosítására vonatkozóan döntést nem kell hoznia.
Az érintett nyertes ajánlattevő ajánlatában az alkalmassági feltételek és kizáró okok körében szükséges
igazolását az ajánlattétel során benyújtotta, így további, a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás kibocsátása
nem szükséges.

ÉRTÉKELÉS
7. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Üzemanyag, kenőanyag

Ajánlattevő neve:

Bordom’98 Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

2471 Baracska, Kossuth utca 12.

Ajánlattevő adószáma:

11759076-2-07

Nettó ajánlati ár összesen: (nettó vállalkozói díj)
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:

10 pont
0 pont
433 680.-HUF
433 680.-HUF

P = (Alegjobb/ Avizsgált) x (Pmax– Pmin) + Pmin
Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

10,00

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:

10 pont
0 pont
37 nap
37 nap

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax– Pmin) + Pmin
A napok számításánál a kötelező végső határnap és a vállalt szállítási határnap (szállítás napja) között
eltelt napok száma az irányadó (sem a kezdőnap sem a zárónap nem számít bele). Ajánlattevő
választása szerint akár 0 nap előteljesítést is választhat, azaz a szállításának vállalt napja a 45. nappal
azonos. Ebben az esetben a pontskála alsó pontszámában, azaz 0 pontban részesül
Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

10,00

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:

10 pont
0 pont
36 hónap
36 hónap

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax– Pmin) + Pmin
Ajánlattevő választása szerint akár 0 hónap többletjótállás is választható, azaz a garanciális időszak a
kötelező 12 hónap jótállási idővel azonos. A 48 hónapot meghaladó többletjótállási időtartam vállalása
(összesen 60 hónap garanciális időszakot meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben
részesül.

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

10,00

Behelyettesítve a képletszámítás alapján:
Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Bordom’98 Kft.
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

1. Összes nettó
ajánlati ár

70

10,00

700,00

-

-

-

-

2. Szállítási
határidő

15

10,00

150,00

-

-

-

-

3.
Többletjótállá
s vállalása

15

10,00

150,00

-

-

-

-

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok

1000,00

-

összegei ajánlattevőnként:

Fentieket összegezve az alábbiakat állapítják meg
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
Ajánlattevő neve:

Bordom’98 Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

2471 Baracska, Kossuth utca 12.

Ajánlattevő adószáma:

11759076-2-07
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

Ajánlat

nettó

433 680.-HUF
37 nap

Minőségi szempont
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

36 hónap

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú
érvényes ajánlat. Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében.

Az érintett legjobb ár-érték arányú ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat meghaladja, így
Ajánlatkérőnek a többletforrások biztosítására vonatkozóan döntést kell hoznia.
Az érintett nyertes ajánlattevő ajánlatában az alkalmassági feltételek és kizáró okok körében szükséges
igazolását az ajánlattétel során benyújtotta, így további, a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás kibocsátása
nem szükséges.

ÉRTÉKELÉS
8. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Építési anyagok

Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/

Ajánlattevő adószáma:

14598526-2-16

Nettó ajánlati ár összesen: (nettó vállalkozói díj)
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:

10 pont
0 pont
4 470 105.-HUF
4 470 105.-HUF

P = (Alegjobb/ Avizsgált) x (Pmax– Pmin) + Pmin
Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

10,00

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:

10 pont
0 pont
45 nap
45 nap

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax– Pmin) + Pmin
A napok számításánál a kötelező végső határnap és a vállalt szállítási határnap (szállítás napja) között
eltelt napok száma az irányadó (sem a kezdőnap sem a zárónap nem számít bele). Ajánlattevő
választása szerint akár 0 nap előteljesítést is választhat, azaz a szállításának vállalt napja a 45. nappal
azonos. Ebben az esetben a pontskála alsó pontszámában, azaz 0 pontban részesül
Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

10,00

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:

10 pont
0 pont
2 hónap
2 hónap

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax– Pmin) + Pmin
Ajánlattevő választása szerint akár 0 hónap többletjótállás is választható, azaz a garanciális időszak a
kötelező 12 hónap jótállási idővel azonos. A 48 hónapot meghaladó többletjótállási időtartam vállalása
(összesen 60 hónap garanciális időszakot meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben
részesül.

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

10,00

Behelyettesítve a képletszámítás alapján:
Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kft.
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

1. Összes nettó
ajánlati ár

70

10,00

700,00

-

-

-

-

2. Szállítási
határidő

15

10,00

150,00

-

-

-

-

3.
Többletjótállá
s vállalása

15

10,00

150,00

-

-

-

-

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok

1000,00

-

összegei ajánlattevőnként:

Fentieket összegezve az alábbiakat állapítják meg
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/

Ajánlattevő adószáma:

14598526-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat

nettó

4 470 105.-HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú
érvényes ajánlat. Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében.

Az érintett legjobb ár-érték arányú ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg, így
Ajánlatkérőnek a többletforrások biztosítására vonatkozóan döntést nem kell hoznia.
Az érintett nyertes ajánlattevő ajánlatában az alkalmassági feltételek és kizáró okok körében szükséges
igazolását az ajánlattétel során benyújtotta, így további, a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás kibocsátása
nem szükséges.

ÉRTÉKELÉS
9. ajánlati rész: Szociális - Építési anyagok

Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/

Ajánlattevő adószáma:

14598526-2-16

Nettó ajánlati ár összesen: (nettó vállalkozói díj)
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:

10 pont
0 pont
10 192 600.-HUF
10 192 600.-HUF

P = (Alegjobb/ Avizsgált) x (Pmax– Pmin) + Pmin
Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

10,00

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:

10 pont
0 pont
45 nap
45 nap

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax– Pmin) + Pmin
A napok számításánál a kötelező végső határnap és a vállalt szállítási határnap (szállítás napja) között
eltelt napok száma az irányadó (sem a kezdőnap sem a zárónap nem számít bele). Ajánlattevő
választása szerint akár 0 nap előteljesítést is választhat, azaz a szállításának vállalt napja a 45. nappal
azonos. Ebben az esetben a pontskála alsó pontszámában, azaz 0 pontban részesül
Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

10,00

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:

10 pont
0 pont
2 hónap
2 hónap

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax– Pmin) + Pmin
Ajánlattevő választása szerint akár 0 hónap többletjótállás is választható, azaz a garanciális időszak a
kötelező 12 hónap jótállási idővel azonos. A 48 hónapot meghaladó többletjótállási időtartam vállalása
(összesen 60 hónap garanciális időszakot meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben
részesül.

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

10,00

Behelyettesítve a képletszámítás alapján:
Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kft.
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

1. Összes nettó
ajánlati ár

70

10,00

700,00

-

-

-

-

2. Szállítási
határidő

15

10,00

150,00

-

-

-

-

3.
Többletjótállá
s vállalása

15

10,00

150,00

-

-

-

-

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok

1000,00

-

összegei ajánlattevőnként:

Fentieket összegezve az alábbiakat állapítják meg
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/

Ajánlattevő adószáma:

14598526-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat

nettó

10 192 600.-HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú
érvényes ajánlat. Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében.

Az érintett legjobb ár-érték arányú ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg, így
Ajánlatkérőnek a többletforrások biztosítására vonatkozóan döntést nem kell hoznia.
Az érintett nyertes ajánlattevő ajánlatában az alkalmassági feltételek és kizáró okok körében szükséges
igazolását az ajánlattétel során benyújtotta, így további, a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás kibocsátása
nem szükséges.
A Szaktanácsadó megkérdezi, hogy van-e az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Kérdés és észrevétel nem merült fel.
Ezt követően szavazásra bocsátja, hogy a Bírálóbizottság tagjai egyetértenek-e az előzőekben
foglaltakkal, majd a Bírálati lapok átadásra kerülnek a tagok részére.
A Bírálóbizottság tagjai a bírálati lap átolvasását és értelmezését követően kézfeltartással nyilvánítják
ki álláspontjukat, döntésüket a Bírálati lapon jelölik, majd azt aláírásukkal ellátva adják át a
Bírálóbizottság elnökének.
A Bírálóbizottság elnöke megállapítja, hogy valamennyi Bírálóbizottsági tag egyetért az elhangzottakkal,
mely szerint javasolják a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező döntési javaslatot a döntéshozó elé
terjeszteni.
A Tanácsadó ismerteti a Bírálóbizottság további kötelezettségeit, majd felkéri a Bírálóbizottság Elnökét,
hogy a lefolytatott szavazások alapján hozzuk meg döntésünket. Összegezve az elhangzottakat a
Bírálóbizottság az alábbiakat határozza el:
A Bírálóbizottság 3/2020./VIII.25./döntési javaslata
A Bírálóbizottság Startmunka program Fegyverneken 2020elnevezésű közbeszerzési eljárásban a
beérkezett ajánlatokat teljes körben megvizsgálta és az alábbiakat állapította meg:
Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36

Ajánlattevő a hiánypótlásokat teljes körben teljesítette.
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat a hiánypótlást követően megfelel az eljárási
dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat érvényes,
az értékelés megkezdhető.

Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/

Ajánlattevő adószáma:

14598526-2-16

Ajánlattevő a hiánypótlásokat teljes körben teljesítette.
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat a hiánypótlást követően megfelel az eljárási
dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat érvényes,
az értékelés megkezdhető.

Ajánlattevő neve:

Bordom’98 Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

2471 Baracska, Kossuth utca 12.

Ajánlattevő adószáma:

11759076-2-07

Ajánlattevő a hiánypótlásokat teljes körben teljesítette.
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat a hiánypótlást követően megfelel az eljárási
dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat érvényes,
az értékelés megkezdhető.
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
1. ajánlati rész: Mezőgazdaság- Munkaruha, védőeszköz vonatkozásában az alábbi Ajánlattevő
nyújtotta:
Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat
nettó
806 202.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú
érvényes ajánlat. Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében. A beérkezett
érvényes ajánlatokat a Bírálóbizottság értékelte és javasolja a Döntéshozónak az 1. sz. melléklet
szerinti döntési javaslat elfogadását.
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
2. ajánlati rész: Működési célú anyagköltség
vonatkozásában az alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat
nettó
670 150.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú
érvényes ajánlat. Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében. A beérkezett
érvényes ajánlatokat a Bírálóbizottság értékelte és javasolja a Döntéshozónak az 1. sz. melléklet
szerinti döntési javaslat elfogadását.
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
3. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Építési anyagok vonatkozásában az alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/

Ajánlattevő adószáma:

14598526-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat
nettó
974 120.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú
érvényes ajánlat. Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében. A beérkezett
érvényes ajánlatokat a Bírálóbizottság értékelte és javasolja a Döntéshozónak az 1. sz. melléklet
szerinti döntési javaslat elfogadását.
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
4. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Üzemanyag, kenőanyag vonatkozásában az alábbi Ajánlattevő
nyújtotta:
Ajánlattevő neve:

Bordom’98 Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

2471 Baracska, Kossuth utca 12.

Ajánlattevő adószáma:

11759076-2-07
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben
Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

Ajánlat
nettó

430 122.-HUF
37 nap

Minőségi szempont
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

36 hónap

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú
érvényes ajánlat. Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében. A beérkezett

érvényes ajánlatokat a Bírálóbizottság értékelte és javasolja a Döntéshozónak az 1. sz. melléklet
szerinti döntési javaslat elfogadását.
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
5. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Egyéb működési célú költség vonatkozásában az alábbi Ajánlattevő
nyújtotta:
Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat
nettó
189 000.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú
érvényes ajánlat. Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében. A beérkezett
érvényes ajánlatokat a Bírálóbizottság értékelte és javasolja a Döntéshozónak az 1. sz. melléklet
szerinti döntési javaslat elfogadását.
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
6. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Munkaruha, védőeszköz vonatkozásában az alábbi Ajánlattevő
nyújtotta:
Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat
nettó
142 400.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú
érvényes ajánlat. Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében. A beérkezett

érvényes ajánlatokat a Bírálóbizottság értékelte és javasolja a Döntéshozónak az 1. sz. melléklet
szerinti döntési javaslat elfogadását
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
7. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Üzemanyag, kenőanyag vonatkozásában az alábbi Ajánlattevő
nyújtotta:
Ajánlattevő neve:

Bordom’98 Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

2471 Baracska, Kossuth utca 12.

Ajánlattevő adószáma:

11759076-2-07
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben
Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

Ajánlat
nettó
433 680.- HUF
37 nap

Minőségi szempont
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

36 hónap

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú
érvényes ajánlat. Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében. A beérkezett
érvényes ajánlatokat a Bírálóbizottság értékelte és javasolja a Döntéshozónak az 1. sz. melléklet
szerinti döntési javaslat elfogadását.
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
8. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Építési anyagok vonatkozásában az alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/

Ajánlattevő adószáma:

14598526-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat
nettó
4 470 105.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú
érvényes ajánlat. Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében. A beérkezett

érvényes ajánlatokat a Bírálóbizottság értékelte és javasolja a Döntéshozónak az 1. sz. melléklet
szerinti döntési javaslat elfogadását
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
9. ajánlati rész: Szociális - Építési anyagok vonatkozásában az alábbi Ajánlattevő nyújtotta:

Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/

Ajánlattevő adószáma:

14598526-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

nettó
10 192 600.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú
érvényes ajánlat. Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében. A beérkezett
érvényes ajánlatokat a Bírálóbizottság értékelte és javasolja a Döntéshozónak az 1. sz. melléklet
szerinti döntési javaslat elfogadását
Önerő vállalása:
Támogatói okirat költségvetése összesen:
Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat összesen:

18.318.290.- HUF
18.308.379.- HUF

1. ajánlati rész: Mezőgazdaság- Munkaruha, védőeszköz:
Támogatói okirat szerint összesen:
Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:

816.000.- HUF
806 202.- HUF

Pénzmaradvány mértéke: nettó: 9.798.- HUF.
2. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Működési célú anyagköltség:
Támogatói okirat szerint összesen:
Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:

674.500.- HUF
670.150.- HUF

Pénzmaradvány mértéke: nettó: 4.350.- HUF
3. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Építési anyagok
Támogatói okirat szerint összesen:
Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:
Pénzmaradvány mértéke: nettó: 6.030.- HUF

980.150.- HUF
947.120.- HUF

4. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Üzemanyag, kenőanyag:
Támogatói okirat szerint összesen:
Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:

388.390.- HUF
430 122.- HUF

Szükséges önerő biztosításának mértéke, melyet Ajánlatkérő átcsoportosítással biztosít: nettó
41.732.- HUF + ÁFA.
5. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Egyéb működési célú költség
Támogatói okirat szerint összesen:
Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:

190.000.- HUF
189 000.- HUF

Pénzmaradvány mértéke: nettó: 1.000.- HUF
6. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Munkaruha, védőeszköz
Támogatói okirat szerint összesen:
Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:

144.000.- HUF
142 400.- HUF

Pénzmaradvány mértéke: nettó: 1.600.- HUF
7. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Üzemanyag, kenőanyag:
Támogatói okirat szerint összesen:
Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:

391.500.- HUF
433 680.- HUF

Szükséges önerő biztosításának mértéke, melyet Ajánlatkérő átcsoportosítással biztosít: nettó
42.180.- HUF + ÁFA.
8. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Építési anyagok
Támogatói okirat szerint összesen:
Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:

4.472.750.- HUF
4 470 105.- HUF

Pénzmaradvány mértéke: nettó: 2.645.- HUF
9. ajánlati rész: Szociális - Építési anyagok
Támogatói okirat szerint összesen:
Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:
Pénzmaradvány mértéke: nettó: 68.400.- HUF

Fegyvernek, 2020.08.25.

10.261.000.- HUF
10 192 600.- HUF

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fegyvernek Város Önkormányzata
Postai cím: Szent Erzsébet út 171.
Város: Fegyvernek

Postai irányítószám: 5231

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Startmunka program Fegyverneken 2020

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Ssz.

Költség megnevezése

mennyiség

m.e.

Műszaki jellemzők

1. ajánlati rész: Mezőgazdaság-Munkaruha, védőeszköz
1 Gumicsizma
(bélelt,
19 pár
Gumicsizma, béleletlen, pontos
béleletlen)
méretek
szeződéskötést
követően
2 Kéztörlő papír
40 db
Celtex 36464 ipari törlőpapír
- cellulóz
- hófehér
prégelt,
rétegragasztott,
perforált
- 2 rétegű
- 24 x 30 cm lapméret
- 240 m/tekercs
- 800 lap/tekercs
- 2 tekercs/csomag
3 Egészségügyi doboz

10 db

4 Munkavédelmi kesztyű

180 pár

5 Rovarriasztó

100 db

6 Kézfertőtlenítő
7 Védőital (tea, ásványvíz)

50 db
2 200 l

"B"
személygépkocsi
elsősegélydoboz
Munkavédelmi
kesztyű
,
marhahasíték tenyér, vászon
kézhát és mandzsetta, pamut
tenyérbéléssel.
rovarriasztó sray szúnyog,
kullancs ellen 400 ml
500 ml, adagolós
Ásványvíz 2 literes szénsavas

2. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Működési célú anyagköltség
1 Fertőtlenítőszer Cidmax
60 l
Cidmax HC-CL50 (kg)
2 Fertőtlenítőszer HC
3 Fertőtlenítőszer Ultra
clean
4 Hypo

50 l
60 l
1 980 l

5 Klórmész
6 Damilfej (nagy)

100 kg
15 db

7 Damilfej (kicsi)

15 db

8 Damil (tekercs)

6 db

3. ajánlati rész:Mezőgazdaság - Építési anyagok
1 Cement
49 q
2 Kültéri falfesték

162 kg

3 Beltéri falfesték

490 kg

4 Mész, mésztermék
5 Vasanyag
(csövek,
trapézlemez,zártszelvény
stb)

1.

2 650 kg
780 egység

HC S-500
Ultra clean kéztisztító 400 g
Ipari hypo 150 g/l, kiszer 5
liter
Ipari klórmész
T35X-M12-L Husqvarna 135R
vagy 143R kaszához
T35X-M10-L Husqvarna 128
LDX kaszához
tekercs o keresztmetszetű, 3
mm, 8,78 kg/tekercs
CEM III/A 32,5 R kohósalak
cement 25 kg zsákokban
Vizes diszperziós lábazatfesték,
kültéri
falfesték,
épületek
homlokzatának és lábazatának
(nagy szilárdságú vakolat,
beton, cement) alapozás utáni
és felújító festésére. Pala, beton
és beltéri falfelületek festésére
is használható.SUPRALUX 5
literes fehér
kimagasló
fehérségű,
páraáteresztő, matt falfesték.
Vakolt és meszelt, illetve
korábban már átkent beltéri
falfelüleltek
festésére
használható. SUPRALUX 5
literes fehér
mész
Zárt szelvény,S235 minőség:
60x40x3 14 szál, 50x30x2 14
szál, 40x40x2 15 szál

4. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Üzemenyag, kenőanyag
1 Kenőolaj
198 l
ENI Univ 15w40, kiszer: 48kgos hordó
2 Hidraulikaolaj
169 l
ENI OSO 46, kiszer 48 kg-os
hordó
5. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Egyéb működési célú költség
1 Fűkasza és tartozékai
1 db
Husqvarna 143RII (kasza,
damilfej, kés, heveder (hám),
gyertyakulcs, stb.)
6. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Munkaruha, védőeszköz
Védőital (tea, ásványvíz)
1 600 l
2 literes ásványvíz szénsavas
7. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Üzemenyag, kenőanyag
1 Motorolaj
200 l
ENI Univ 15w40, kiszer: 48kgos hordó
2 Hidraulikaolaj
170 l
ENI OSO 46, kiszer 48 kg-os

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4

hordó
8. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Építési anyagok
Sóder (0-4)
150 m3
Mosott, osztályozott homokos
kavics, amely 0 és 4 mm
közötti szemekből áll.
Sóder (1-2)
6 m3
Osztályozott mosott 1-es 2-es
sóder
Sóder (4-8)
20 m3
Négy és nyolc milliméter
közötti kavicsokat tartalmaz.
Cement
564 q
CEM III/A 32,5 R kohósalak
cement 25 kg zsákokban
Porlekötő emulzió
740 kg
C60 B1
Raklap, rakapos rakonca
110 db
raklap, egyutas fenyőfából,
80*120 cm
Csomagolóanyag (fólia)
200 db
ipari
csomagolófólia
2,5
kg/tekercs
Pántszalag
33 tekercs 16 mm széles, 1400 fm/tekercs
9. ajánlati rész: Szociális - Építési anyagok
Aszfalt
297 tonna
AC 11 kötő
Zúzott kő
126 tonna
0/22 egerfelnémeti
Cement
61 q
(CEM III/A 32,5 R kohósalak
cement 25 kg zsákokban)
Sóder (0-4)
45 m3
Mosott, osztályozott homokos
kavics, amely 0 és 4 mm
közötti szemekből áll.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik része szerinti nemzeti

eljárásrend
IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik

része szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 115. § (1) alapján szabályozott nyílt eljárás, tekintettel a
beszerzés becsült értékére.
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények
ismertetése: IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 11796/2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2

2

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés:
Startmunka program Fegyverneken 2020 9 ajánlati rész alapján:
1.
ajánlati rész: Mezőgazdaság-munkaruha, védőeszköz
Az eljárás eredményes volt X igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Minőségi szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF

nettó

egységben
Szállítási

806 202.- HUF
határidő

(előteljesítés

naptári

nap

egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

45 nap

2 hónap

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés

teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak
az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály
E.V.
Az értékelés

A
részszempontok
súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

1. Összes nettó
ajánlati ár

70

10,00

700,00

-

-

-

-

2. Szállítási
határidő

15

10,00

150,00

-

-

-

-

3. Többletjótállás
vállalása

15

10,00

150,00

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok

1000,00

-

-

összegei ajánlattevőnként:

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
Az ajánlat bírálata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alapján történt.
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0 pont (alsó) -10 pont (felső)
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2

Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás
Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó
vállalkozói díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat
az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.
Az értékelés képlete (fordított arányosítás):
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.

A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás
A 2. és 3. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mértékű előteljesítés,)
tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb
tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az
Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján
Az értékelés képlete (egyenes arányosítás):
P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Minőségi szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF

nettó

egységben
Szállítási

806 202.- HUF
határidő

(előteljesítés

naptári

nap

egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

45 nap

2 hónap

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai: 2 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen

X nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása

érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő
ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

-

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [2] Rész száma: 2 [2] Elnevezés:
Startmunka program Fegyverneken 2020 9 ajánlati rész alapján:
2. ajánlati rész: Működési célú anyagköltség
Az eljárás eredményes volt X igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF

nettó

egységben

Minőségi szempont

Szállítási

670 150.- HUF
határidő

(előteljesítés

naptári

nap

45 nap

egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező

2 hónap

jótálláson felül) hónap egységben

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak
az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály
E.V.
Az értékelés

A
részszempontok
súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

1. Összes nettó
ajánlati ár

70

10,00

700,00

-

-

-

-

2. Szállítási
határidő

15

10,00

150,00

-

-

-

-

3. Többletjótállás
vállalása

15

10,00

150,00

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok

1000,00

-

-

összegei ajánlattevőnként:

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
Az ajánlat bírálata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alapján történt.
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0 pont (alsó) -10 pont (felső)
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2

Az 1. és 2. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás módszerével.
Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás
Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó
vállalkozói díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat

az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.
Az értékelés képlete (fordított arányosítás):
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás
A 2. és 3. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mértékű előteljesítés,)
tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb
tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az
Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján
Az értékelés képlete (egyenes arányosítás):
P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Minőségi szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF

nettó

egységben
Szállítási

670 150.- HUF
határidő

(előteljesítés

naptári

nap

egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

45 nap

2 hónap

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai: 2 -

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen

X nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő
ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

-

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [3] Rész száma: 2 [3] Elnevezés:
Startmunka program Fegyverneken 2020 9 ajánlati rész alapján:
3. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Építési anyagok
Az eljárás eredményes volt X igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/a

Ajánlattevő adószáma:

14598526-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

974 120.- HUF

Szállítási
Minőségi szempont

határidő

(előteljesítés

naptári

nettó

nap

45 nap

egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező

2 hónap

jótálláson felül) hónap egységben

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak
az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kft.
Az értékelés

A
részszempontok

Értékelési
pontszám és Értékelési
súlyszám
pontszám
szorzata

súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

1. Összes nettó
ajánlati ár

70

10,00

700,00

2. Szállítási
határidő

15

10,00

150,00

3.
Többletjótállás
vállalása

15

10,00

150,00

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelés
i
pontszá
m

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

-

-

-

-

-

-

-

-

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok

1000,00

-

-

összegei ajánlattevőnként:

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
Az ajánlat bírálata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alapján történt.
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0 pont (alsó) -10 pont (felső)
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2

Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás

Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó
vállalkozói díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat
az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.
Az értékelés képlete (fordított arányosítás):
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
A 2. és 3., értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás
A 2. és 3. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mértékű előteljesítés,)
tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb
tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az
Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján
Az értékelés képlete (egyenes arányosítás):
P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/a

Ajánlattevő adószáma:

14598526-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

974 120.- HUF

Szállítási
Minőségi szempont

határidő

(előteljesítés

naptári

nap

egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

nettó

45 nap

2 hónap

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai: 2 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 igen

X nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő
ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 -

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [4] Rész száma: 2 [4] Elnevezés:
Startmunka program Fegyverneken 2020 9 ajánlati rész alapján:
4. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Üzemanyag, kenőanyag
Az eljárás eredményes volt X igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve:

Bordom’98 Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

2471 Baracska, Kossuth utca 12.

Ajánlattevő adószáma:

11759076-2-07
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

nettó

Szállítási
Minőségi szempont

határidő

(előteljesítés

naptári

430 122.- HUF

nap

37 nap

egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező

36 hónap

jótálláson felül) hónap egységben

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak
az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Bordom’98 Kft.
Az értékelés

A
részszempontok

Értékelési
pontszám és Értékelési
súlyszám
pontszám
szorzata

súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

1. Összes nettó
ajánlati ár

70

10,00

700,00

2. Szállítási
határidő

15

10,00

150,00

3.
Többletjótállás
vállalása

15

10,00

150,00

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelés
i
pontszá
m

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

-

-

-

-

-

-

-

-

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok

1000,00

-

-

összegei ajánlattevőnként:

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
Az ajánlat bírálata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alapján történt.
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0 pont (alsó) -10 pont (felső)
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2

Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás
Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó
vállalkozói díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat
az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.
Az értékelés képlete (fordított arányosítás):
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
A 2. és 3., értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás
A 2. és 3. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mértékű előteljesítés,)
tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb
tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az
Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján
Az értékelés képlete (egyenes arányosítás):
P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve:

Bordom’98 Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

2471 Baracska, Kossuth utca 12.

Ajánlattevő adószáma:

11759076-2-07
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

nettó

Szállítási
Minőségi szempont

határidő

(előteljesítés

naptári

nap

egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

430 122.- HUF
37 nap

36 hónap

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai: 2 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 igen

X nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő
ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

-

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [5] Rész száma: 2 [5] Elnevezés:
Startmunka program Fegyverneken 2020 9 ajánlati rész alapján:
5. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Egyéb működési célú költség
Az eljárás eredményes volt X igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF

nettó

egységben

Minőségi szempont

Szállítási

189 000.- HUF
határidő

(előteljesítés

naptári

nap

45 nap

egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező

2 hónap

jótálláson felül) hónap egységben

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak
az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály
E.V.
Az értékelés

A
részszempontok

Értékelési
pontszám és Értékelési
súlyszám
pontszám
szorzata

súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

1. Összes nettó
ajánlati ár

70

10,00

700,00

2. Szállítási
határidő

15

10,00

150,00

3.
Többletjótállás
vállalása

15

10,00

150,00

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelés
i
pontszá
m

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

-

-

-

-

-

-

-

-

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok

1000,00

összegei ajánlattevőnként:

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

-

-

Az ajánlat bírálata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alapján történt.
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0 pont (alsó) -10 pont (felső)
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2

Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás
Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó
vállalkozói díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat
az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.
Az értékelés képlete (fordított arányosítás):
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
A 2. és 3., értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás
A 2. és 3. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mértékű előteljesítés,)
tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb
tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az
Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján
Az értékelés képlete (egyenes arányosítás):
P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF

nettó

egységben

189 000.- HUF

Minőségi szempont

Szállítási

határidő

(előteljesítés

naptári

nap

egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

45 nap

2 hónap

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai: 2 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 igen

X nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő
ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

-

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [6] Rész száma: 2 [6] Elnevezés:
Startmunka program Fegyverneken 2020 9 ajánlati rész alapján:
6. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Munkaruha, védőeszköz
Az eljárás eredményes volt X igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF

nettó

egységben

Minőségi szempont

Szállítási

142 400.- HUF
határidő

(előteljesítés

naptári

nap

45 nap

egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező

2 hónap

jótálláson felül) hónap egységben

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak
az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály
E.V.
Az értékelés

A
részszempontok

Értékelési
pontszám és Értékelési
súlyszám
pontszám
szorzata

súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

1. Összes nettó
ajánlati ár

70

10,00

700,00

2. Szállítási
határidő

15

10,00

150,00

3.
Többletjótállás
vállalása

15

10,00

150,00

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok

1000,00

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelés
i
pontszá
m

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

összegei ajánlattevőnként:

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
Az ajánlat bírálata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alapján történt.
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0 pont (alsó) -10 pont (felső)
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2

Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás
Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó
vállalkozói díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat
az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.
Az értékelés képlete (fordított arányosítás):
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
A 2. és 3., értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás
A 2. és 3. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mértékű előteljesítés,)
tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb
tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az
Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján
Az értékelés képlete (egyenes arányosítás):
P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Minőségi szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF

nettó

egységben
Szállítási

142 400.- HUF
határidő

(előteljesítés

naptári

nap

egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

45 nap

2 hónap

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai: 2 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 igen

X nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő
ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

-

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [7] Rész száma: 2 [7] Elnevezés:
Startmunka program Fegyverneken 2020 9 ajánlati rész alapján:
7. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Üzemanyag, kenőanyag
Az eljárás eredményes volt X igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve:

Bordom’98 Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

2471 Baracska, Kossuth utca 12.

Ajánlattevő adószáma:

11759076-2-07
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

nettó

Szállítási
Minőségi szempont

határidő

(előteljesítés

naptári

433 680.- HUF

nap

37 nap

egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező

36 hónap

jótálláson felül) hónap egységben

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak
az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Bordom’98 Kft.
Az értékelés

A
részszempontok

Értékelési
pontszám és Értékelési
súlyszám
pontszám
szorzata

súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

1. Összes nettó
ajánlati ár

70

10,00

700,00

2. Szállítási
határidő

15

10,00

150,00

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelés
i
pontszá
m

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

-

-

-

-

-

-

-

-

3.
Többletjótállás
vállalása

15

10,00

150,00

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok

1000,00

-

-

összegei ajánlattevőnként:

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
Az ajánlat bírálata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alapján történt.
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0 pont (alsó) -10 pont (felső)
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2

Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás
Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó
vállalkozói díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat
az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.
Az értékelés képlete (fordított arányosítás):
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
A 2. és 3., értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás
A 2. és 3. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mértékű előteljesítés,)
tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb
tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az
Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján
Az értékelés képlete (egyenes arányosítás):
P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve:

Bordom’98 Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

2471 Baracska, Kossuth utca 12.

Ajánlattevő adószáma:

11759076-2-07
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

nettó

Szállítási
Minőségi szempont

határidő

(előteljesítés

naptári

nap

egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

433 680.- HUF
37 nap

36 hónap

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai: 2 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 igen

X nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő
ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [8] Rész száma: 2 [8] Elnevezés:
Startmunka program Fegyverneken 2020 9 ajánlati rész alapján:
8. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Építési anyagok
Az eljárás eredményes volt X igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:

2

-

 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/a

Ajánlattevő adószáma:

14598526-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

nettó

Szállítási
Minőségi szempont

határidő

(előteljesítés

naptári

4 470 105.- HUF

nap

45 nap

egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező

2 hónap

jótálláson felül) hónap egységben

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak
az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kft.
Az értékelés
részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

A
részszempontok
súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és Értékelési
súlyszám
pontszám
szorzata

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelés
i
pontszá
m

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

1. Összes nettó
ajánlati ár

70

10,00

700,00

-

-

-

-

2. Szállítási
határidő

15

10,00

150,00

-

-

-

-

3.
Többletjótállás
vállalása

15

10,00

150,00

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok

1000,00

-

-

összegei ajánlattevőnként:

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
Az ajánlat bírálata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alapján történt.
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0 pont (alsó) -10 pont (felső)
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2

Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás
Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó
vállalkozói díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat
az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.
Az értékelés képlete (fordított arányosítás):
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
A 2. és 3., értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás
A 2. és 3. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mértékű előteljesítés,)
tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb
tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az
Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján
Az értékelés képlete (egyenes arányosítás):
P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/a

Ajánlattevő adószáma:

14598526-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

nettó

Szállítási
Minőségi szempont

határidő

(előteljesítés

naptári

nap

egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

4 470 105.- HUF
45 nap

2 hónap

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai: 2 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 igen

X nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő
ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [9] Rész száma: 2 [9] Elnevezés:

2

-

Startmunka program Fegyverneken 2020 9 ajánlati rész alapján:
9. ajánlati rész: Szociális - Építési anyagok
Az eljárás eredményes volt X igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/a

Ajánlattevő adószáma:

14598526-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

nettó

Szállítási
Minőségi szempont

határidő

(előteljesítés

naptári

nap

egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

10 192 600.- HUF
45 nap

2 hónap

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak
az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kft.
Az értékelés

A
részszempontok

Értékelési
pontszám és Értékelési
súlyszám
pontszám
szorzata

súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

1. Összes nettó
ajánlati ár

70

10,00

700,00

2. Szállítási
határidő

15

10,00

150,00

3.
Többletjótállás
vállalása

15

10,00

150,00

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelés
i
pontszá
m

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

-

-

-

-

-

-

-

-

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok

1000,00

-

-

összegei ajánlattevőnként:

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
Az ajánlat bírálata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alapján történt.
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0 pont (alsó) -10 pont (felső)
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2

Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás
Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó
vállalkozói díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat
az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.
Az értékelés képlete (fordított arányosítás):
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
A 2. és 3., értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás
A 2. és 3. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mértékű előteljesítés,)
tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb
tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az
Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján
Az értékelés képlete (egyenes arányosítás):
P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/a

Ajánlattevő adószáma:

14598526-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

nettó

Szállítási
Minőségi szempont

határidő

(előteljesítés

naptári

nap

egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

10 192 600.- HUF
45 nap

2 hónap

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai: 2 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 igen

X nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő
ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

-

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2020/08/28/ Lejárata: 2020/09/07
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2020/08/25
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2020/08/27
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2
VI.1.10) További információk:

Testületi döntés név szerinti szavazással és legalább az alábbi tartalommal:
Startmunka program Fegyverneken 2020
Érvényes / Érvénytelen ajánlattevők:
Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/

Ajánlattevő adószáma:

14598526-2-16

Ajánlattevő a hiánypótlásokat teljes körben teljesítette.
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat a hiánypótlást követően megfelel az eljárási
dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat érvényes, az
értékelés megkezdhető.
Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36

Ajánlattevő a hiánypótlásokat teljes körben teljesítette.
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat a hiánypótlást követően megfelel az eljárási
dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat érvényes, az
értékelés megkezdhető.
Ajánlattevő neve:

Bordom’98 Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

2471 Baracska, Kossuth utca 12.

Ajánlattevő adószáma:

11759076-2-07

Ajánlattevő a hiánypótlásokat teljes körben teljesítette.
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat a hiánypótlást követően megfelel az eljárási
dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat érvényes, az
értékelés megkezdhető.

Összességében legelőnyösebb ajánlat adatai:
1. ajánlati rész: Mezőgazdaság- Munkaruha, védőeszköz
1. ajánlat
Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Minőségi szempont

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)

Ajánlat
nettó
806 202.- HUF
45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

2 hónap

2. ajánlati rész: Működési célú anyagköltség
1. ajánlat
Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat
nettó
670 150.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

3. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Építési anyagok
1. ajánlat
Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/

Ajánlattevő adószáma:

14598526-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat
nettó
974 120.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

4. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Üzemanyag, kenőanyag
1. ajánlat
Ajánlattevő neve:

Bordom’98 Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

2471 Baracska, Kossuth utca 12.

Ajánlattevő adószáma:

11759076-2-07
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat
nettó
430 122.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)

37 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

36 hónap

Minőségi szempont

5. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Egyéb működési célú költség
1. ajánlat
Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat
nettó
189 000.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

6. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Munkaruha, védőeszköz
1. ajánlat
Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E.V.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A

Ajánlattevő adószáma:

60438951-2-36
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat
nettó
142 400.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

7. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Üzemanyag, kenőanyag
1. ajánlat

Ajánlattevő neve:

Bordom’98 Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

2471 Baracska, Kossuth utca 12.

Ajánlattevő adószáma:

11759076-2-07
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat
nettó
433 680.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)

37 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

36 hónap

Minőségi szempont

8. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Építési anyagok
1. ajánlat
Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/

Ajánlattevő adószáma:

14598526-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat
nettó
4 470 105.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)

45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

2 hónap

Minőségi szempont

9. ajánlati rész: Szociális - Építési anyagok
1. ajánlat
Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/

Ajánlattevő adószáma:

14598526-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Minőségi szempont

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)

Ajánlat
nettó
10 192 600.- HUF
45 nap

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

2 hónap

Az eljárás eredményes valamennyi ajánlati rész vonatkozásában.
Összefoglalás a legjobb ár/érték arányú ajánlatokra vonatkozóan (kiértékelés) – döntési javaslat
1. ajánlati rész: Mezőgazdaság- Munkaruha, védőeszköz
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Beszerzés becsült értéke:

816.000.- HUF

Rendelkezésre álló forrás:

816.000.- HUF

Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E. V.

Ajánlattevő címe, székhelye:
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói
díj) HUF egységben
Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A
806 202.- HUF
45 nap
2 hónap

Összes bírálati pontszám:

1000,00 pont

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó

Nem

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta

Igen
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki
szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes
körben igazolta. Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4)
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt
Ajánlattevő

Kiválasztás indoka

2. ajánlati rész: Működési célú anyagköltség

Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Beszerzés becsült értéke:

674.500.- HUF

Rendelkezésre álló forrás:

674.500.- HUF

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe, székhelye:
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói
díj) HUF egységben

Tukarcs Mihály E. V.
5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A
670 150.- HUF

Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

45 nap
2 hónap

Összes bírálati pontszám:

1000,00 pont

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó

Nem

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta

Igen
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki
szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes
körben igazolta. Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4)
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt
Ajánlattevő

Kiválasztás indoka

3. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Építési anyagok

Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Beszerzés becsült értéke:

980.150.- HUF

Rendelkezésre álló forrás:

980.150.- HUF

Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói
díj) HUF egységben
Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

5331 Kenderes, Vasút út 5/a
947.120.- HUF
45 nap
2 hónap

Összes bírálati pontszám:

1000,00 pont

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó

Nem

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta

Igen
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki
szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes
körben igazolta. Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4)
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt
Ajánlattevő

Kiválasztás indoka

4. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Üzemanyag, kenőanyag

Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Beszerzés becsült értéke:

388.390.- HUF

Rendelkezésre álló forrás:

388.390.- HUF
Bordom’98 Kft.

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe, székhelye:
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói
díj) HUF egységben
Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

2471 Baracska, Kossuth utca 12.
430 122.- HUF
37 nap
36 hónap

Összes bírálati pontszám:

1000,00 pont

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó

Igen

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta

Igen
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki
szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes
körben igazolta. Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4)
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt
Ajánlattevő, amennyiben a többletforrások
finanszírozhatóak.

Kiválasztás indoka

5. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Egyéb működési célú költség

Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Beszerzés becsült értéke:

190.000.- HUF

Rendelkezésre álló forrás:

190.000.- HUF

Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E. V.

Ajánlattevő címe, székhelye:
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói
díj) HUF egységben
Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A
189.000.- HUF
45 nap
2 hónap

Összes bírálati pontszám:

1000,00 pont

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó

Nem

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta

Igen

Kiválasztás indoka

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki
szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes
körben igazolta. Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4)
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt
Ajánlattevő

6. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Munkaruha, védőeszköz

Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Beszerzés becsült értéke:

144.000.- HUF

Rendelkezésre álló forrás:

144.000.- HUF

Ajánlattevő neve:

Tukarcs Mihály E. V.

Ajánlattevő címe, székhelye:
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói
díj) HUF egységben
Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

5231 Fegyvernek, Munkácsy Mihály út 1/A
142.400.- HUF
45 nap
2 hónap

Összes bírálati pontszám:

1000,00 pont

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó

Nem

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta

Igen
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki
szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes
körben igazolta. Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4)
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt
Ajánlattevő

Kiválasztás indoka

7. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Üzemanyag, kenőanyag

Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Beszerzés becsült értéke:

391.500.- HUF

Rendelkezésre álló forrás:

391.500.- HUF

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe, székhelye:
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói
díj) HUF egységben
Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben
Összes bírálati pontszám:

Bordom’98 Kft.
2471 Baracska, Kossuth utca 12.
433 680.- HUF
37 nap
36 hónap
1000,00 pont

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó

Igen

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta

Igen

Kiválasztás indoka

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki
szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes
körben igazolta. Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb

ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4)
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt
Ajánlattevő, amennyiben a többletforrások
finanszírozhatóak.

8. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Építési anyagok

Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Beszerzés becsült értéke:

4.472.750.- HUF

Rendelkezésre álló forrás:

4.472.750.- HUF

Ajánlattevő neve:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói
díj) HUF egységben
Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

5331 Kenderes, Vasút út 5/a
4 470 105.- HUF
45 nap
2 hónap

Összes bírálati pontszám:

1000,00 pont

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó

Nem

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta

Igen
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki
szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes
körben igazolta. Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4)
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt
Ajánlattevő

Kiválasztás indoka

9. ajánlati rész: Szociális - Építési anyagok

Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Beszerzés becsült értéke:

10.261.000.- HUF

Rendelkezésre álló forrás:

10.261.000.- HUF

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe, székhelye:
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói
díj) HUF egységben
Szállítási határidő (előteljesítés naptári nap
egységben)
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben
Összes bírálati pontszám:
Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5331 Kenderes, Vasút út 5/a
10 192 600.- HUF
45 nap
2 hónap
1000,00 pont
Nem

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta

Kiválasztás indoka

Igen
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki
szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes
körben igazolta. Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4)
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt
Ajánlattevő

Támogatói okirat költségvetése összesen:
Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat összesen:

18.318.290.- HUF
18.281.379.- HUF

1. ajánlati rész: Mezőgazdaság- Munkaruha, védőeszköz:
Támogatói okirat szerint összesen:

816.000.- HUF

Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:

806 202.- HUF

Pénzmaradvány mértéke: nettó: 9.798.- HUF.

2. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Működési célú anyagköltség:
Támogatói okirat szerint összesen:

674.500.- HUF

Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:

670.150.- HUF

Pénzmaradvány mértéke: nettó: 4.350.- HUF

3. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Építési anyagok
Támogatói okirat szerint összesen:

980.150.- HUF

Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:

947.120.- HUF

Pénzmaradvány mértéke: nettó: 33.030.- HUF

4. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Üzemanyag, kenőanyag:
Támogatói okirat szerint összesen:

388.390.- HUF

Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:

430 122.- HUF

Szükséges önerő biztosításának mértéke, melyet Ajánlatkérő átcsoportosítással biztosít: nettó
41.732.- HUF + ÁFA.

5. ajánlati rész: Mezőgazdaság - Egyéb működési célú költség
Támogatói okirat szerint összesen:

190.000.- HUF

Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:

189 000.- HUF

Pénzmaradvány mértéke: nettó: 1.000.- HUF

6. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Munkaruha, védőeszköz
Támogatói okirat szerint összesen:

144.000.- HUF

Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:

142 400.- HUF

Pénzmaradvány mértéke: nettó: 1.600.- HUF

7. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Üzemanyag, kenőanyag:
Támogatói okirat szerint összesen:

391.500.- HUF

Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:

433 680.- HUF

Szükséges önerő biztosításának mértéke, melyet Ajánlatkérő átcsoportosítással biztosít: nettó
42.180.- HUF + ÁFA.

8. ajánlati rész: Helyi sajátosság - Építési anyagok
Támogatói okirat szerint összesen:

4.472.750.- HUF

Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:

4 470 105.- HUF

Pénzmaradvány mértéke: nettó: 2.645.- HUF

9. ajánlati rész: Szociális - Építési anyagok
Támogatói okirat szerint összesen:

10.261.000.- HUF

Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:

10 192 600.- HUF

Pénzmaradvány mértéke: nettó: 68.400.- HUF
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FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. augusztus 27-ei ülésére a
Fegyvernek Város településrendezési eszköz módosításának elhatározásáról az M4
gyorsforgalmi út Fegyvernek közigazgatási területét érintő nyomvonal szabályozása
érdekében
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város jelenleg hatályos településrendezési tervének módosítási szándékával
Önkormányzatunkat megkereste a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Az M4 gyorsforgalmi út tervezett szakasza a külterület déli részét érinti 5,50 km
hosszúságban, 2 db műtárggyal és 1 híddal a főcsatornán. A külterület déli részén általános
mezőgazdasági területeken halad keresztül, keresztezi a Büdös-éri csatornát, a Nagykunsági
főcsatornát, két kisebb csatornát és a 4204 jelű országos mellékutat. A nyomvonal két
szakaszon Örményes közigazgatási területére megy át. A jelenleg hatályos tervben tájékoztató
jelleggel szereplő tervezett nyomvonal délre tolódott, így a korábbi nyomvonal törlése
szükséges.
A településrendezési eszközök módosítása érinti a településszerkezeti tervet és a szabályozási
tervet valamint a helyi építési szabályzatot is.
Az M4 gyorsforgalmi út nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás.
A településrendezési tervmódosítás beruházó általi igénye, az adott területre vonatkozóan
településrendezési szerződés keretein belül, a NIF Zrt megbízásából az Utiber Kft – Roden
Kft konzorcium, a tervezéssel megbízott Roden Kft által kerül finanszírozásra.
A településrendezési terv módosításának idejére önkormányzati főépítész megbízása
szükséges, akinek a megbízási díját külön szerződés keretében a a NIF Zrt megbízásából az
Utiber Kft – Roden Kft konzorcium , ezen belül a tervezéssel megbízott Roden Kft
finanszírozza.
A településrendezési eszközök módosítása előtt szükséges a Képviselő-testület döntése a
településrendezési eszközök módosításának elhatározásáról, ezért a fentiek értelmében
terjesztem elő a következő határozati javaslatot, melyet elfogadásra javaslok.
……../2020.(VIII.27.) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek Város településrendezési eszköze az M4 gyorsforgalmi út Fegyvernek
közigazgatási területét érintő nyomvonal ábrázolása és szabályozása miatti
módosításának elhatározásáról
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b) e) és f) pontjaiban biztosított jogkörében és az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv) 6.§ (1) bekezdése alapján
az alábbiak szerint dönt:

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az M4 gyorsforgalmi út
Fegyvernek közigazgatási területét érintő nyomvonala megvalósításának elősegítése
érdekében támogatja Fegyvernek Város hatályos településrendezési eszközének
módosítását.
2.) A településrendezési eszközöket érintő fejlesztés nemzetgazdasági szempontból
kiemelt beruházás.
3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Étv. 30/A §-ában
meghatározott jogkörében eljárva Fegyvernek Város hatályos településrendezési
eszközei módosításának érdekében településrendezési szerződést köt, mely szerint a
településrendezési eszközmódosítást és ahhoz kapcsolódó teljes költséget a
kezdeményező NIF Zrt megbízásából az Utiber Kft – Roden Kft konzorcium, a
tervezéssel megbízott Roden Kft (1089 Budapest, Villám utca 13.) viseli.
4.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László
polgármester urat az M4 gyorsforgalmi út megvalósítása érdekében szükséges
településrendezési eszköz módosításával kapcsolatban eljárjon, a településrendezési és
a főépítészi szerződést megkösse.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Tatár László polgármester
A határozatról értesülnek:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) UTIBER Közúti Beruházó Kft 1115 Budapest, Csóka utca 7-13
4.) RODEN Mérnöki Iroda Kft. 1089 Budapest, Villám utca 13.
5.) Képviselő-testület tagjai
Fegyvernek, 2020. augusztus 19.
Tatár László
polgármester

