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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2009. március 31-i ülésére 
 
 

Tárgy: Előterjesztés forgalomtechnikai beruházási munkák tárgyában közbeszerzési 
eljárás megindításáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 87/2008. (III. 25.) és a 88/2008 (III. 25.) számú 
határozataival elfogadta Újpest közlekedési rendszerének fejlesztési tervét. A Közlekedés Kft. 
által készített anyag felmérte a jelenlegi állapotot, és javaslatot tett a közúti hálózat 
fejlesztésére, forgalomszabályozásra, parkolás-szabályozásra. A kitűzött és elfogadott célok 
megvalósítása érdekében elkészült a „tempó 30” övezet kialakítási terv a Baross utca-Ugró 
Gy. utca - Pálya utca - Tábor utca által határolt területre továbbá a Béla utca - Tomori utca - 
Vasvári Pál utca egyirányúsírásának egyesített engedélyezési és kivitelezési terve. Ezen 
feladatokon kívül a kerület több pontján a biztonság növelése érdekében kívánunk 
sebességcsökkentő küszöböket (fekvő rendőr) kiépíteni, és elkezdjük az oktatási és gyermek 
intézmények térségében a nagyobb biztonságot jelentő színes gyalogátkelő program 
megvalósítását. Ez a Főváros több kerületében bizonyította, hogy kiépítésük esetén javul a 
biztonságos átkelés lehetősége. A forgalomtechnikai feladatok közé tartozik a parkolásgátló 
oszlopok, és korlátok kihelyezése, mely iránt jelentős lakossági igény van.  A fedezetet a 
következő forrás biztosítja: Költségvetés 6. Fejlesztési kiadások, Beruházások, b) Helyi 
közutak létesítése, Forgalomtechnika 
 
 
A közbeszerzés tárgya építési beruházás, becsült értéke nettó 41.000.000 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 
 
Az ajánlattételi felhívás jelen előterjesztés mellékletét képezi, a mellékletek megtekinthetők 
az Aljegyzői titkárságon (István út 14. II. em. 67-es szoba) 
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Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjék. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 
„Forgalomtechnikai beruházási munkák” 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. Mészáros Karina aljegyzői referens  
 
 
 
 


