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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2009. január 27-i ülésére 
 
 

Tárgy: Előterjesztés a JMK és a Park Óvoda épületeinek átépítési munkái tárgyában 
nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Újpest Önkormányzatának az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi 
Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Ingerdús nevelés feltételeinek 
megteremtése lakótelepi óvodákban” című KMOP-4.6.1/B-2 pályázatát a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség 249 743 857 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.  
A pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés elkészült és a felek által 2008. október 31-én 
aláírásra került. A pályázat az Önkormányzat fenntartásában működő JMK és Park Óvoda 
eszközbeszerzését és infrastruktúrafejlesztését célozta meg.  
 
A támogatáson elnyert összeg a projekt 90%-át fedezi, a fennmaradó 10% Újpest 
Önkormányzatának hozzájárulása.  
 
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya mindkét óvoda épületének felújítása, akadálymentesítése, 
nyílászáróinak korszerűsítése, tetőszigetelése és közműveinek javítása (villamos huzalok és 
vízvezetékek). 
 
A JMK és a Park Óvoda játszótereinek átépítési munkái másik közbeszerzési eljárás tárgyát 
képezik. 
 
A jelen közbeszerzési eljárás becsült értéke a fentiek alapján nettó 110.000.000,- Ft. 
 
 
 
A fedezetet a következő források biztosítják: 
 
1. Új Magyarország Fejlesztési Nyílt Terv Közép –Magyarországi Operatív Program 

KMOP-2007-4.6. 1/B-2 kiírt pályázat vissza nem térítendő támogatás; 
 
2. Előzetes kötelezettségvállalás a 2009. évi költségvetés terhére. 
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A helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló Budapest Főváros IV. Kerület 
Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (IV. 23.) rendeletének 5. § (1) 
bekezdése szerint a helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre 
kizárólagosan feljogosított szervezet a Képviselő-testület. A (2) bekezdés szerint az 
ajánlatkérő helyben központosított közbeszerzéseit a Polgármesteri Hivatal bonyolítja le. 
 
Az ajánlatok bírálati szempontjai: Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
 
Az ajánlati felhívás jelen előterjesztés mellékletét képezi, a mellékletek megtekinthetők az 
aljegyzői titkárságon (István út 14. II. em. 67-es szoba) 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjék. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete „A JMK és a 
Park Óvoda épületeinek átépítési munkái” nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárás 
tárgyában az ajánlati felhívást jóváhagyja, egyben felkéri a Polgármestert, hogy a 
hirdetmény szövegének közzétételéről, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolításáról 
gondoskodjék. 
Egyben a Képviselő-testület előzetesen kötelezettséget vállal a 2009. évi költségvetés 
terhére a pénzügyi fedezet biztosítása tekintetében. 
 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: az eljárás lezárásáig folyamatos 
 
Budapest, 2009. január 21. 
 
 
 
 
        
        dr. Trippon Norbert 
 
 
 
 
Melléklet: Ajánlati felhívás 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Mészáros Karina aljegyzői referens és Tolnai Attila 
alpolgármesteri referens 
 
 
 
 


