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A Képviselő-testület 2009. március 31-i ülésére 
 
 

Tárgy: Döntés intézményi játszóudvarok felújítása, új játékelemek telepítése tárgyában 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az Önkormányzat 2008. december 31.-ig eleget tett törvényi kötelezettségének, mely szerint 
elbontotta azon játékokat az oktatási intézményeiben, amelyek nem felnek meg az EU 
szabványoknak illetve a 78/2003. (XI. 27) GKM rendeletben előírtaknak. Ennek során 
jelentősen lecsökkent a gyerekek számára használható játszóelemek száma. Az Önkormányzat 
részben a bontással egyidőben pótolta a hiányzó eszközöket, de forrás hiányában nem tudta 
egy ütemben megtenni teljes körűen. A 2009. évi költségvetésben biztosította a Testület a 
második ütemhez szükséges forrást.  

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat intézményei és Polgármesteri Hivatala 
2009. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 5/2009. (II.26.) számú rendelete 
(6. Fejlesztési kiadások, Beruházások, Önkormányzat igazgatási tevékenysége, Egyéb 
felhalmozási kiadások, Intézményi játszóeszköz építés) intézményi játszóeszköz építésre 
bruttó 70 millió forintot irányoz elő.  

 
A közbeszerzés tárgya építési beruházás, becsült értéke nettó 58.000.000 forint. Mivel a 
beszerzés becsült értéke a nettó 5.150.000 eurót (1.325.305.627 forint) nem éri el, de a nettó 
15.000.000 forintot meghaladja, ezért a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) harmadik része szerinti általános egyszerű eljárás lefolytatása indokolt a 
Kbt. VI. fejezete alapján. 
 
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 
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Az ajánlattételi 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 „Intézményi 
játszóudvarok felújítása, új játékelemek telepítése” tárgyában az ajánlattételi felhívást 
jóváhagyja, egyben felkéri a Polgármestert, hogy a hirdetmény szövegének 
közzétételéről, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolításáról gondoskodjék. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: az eljárás lezárásáig folyamatos 
 
Budapest, 2009. március 23. 
 
        
        
        Dr. Trippon Norbert 
 
 
Melléklet: Ajánlattételi felhívás 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Bodgál Ágnes aljegyzői referens 
 
 
 
 
 
 
 
 


