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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2009. november 24-i ülésére 
 
 

Tárgy: Előterjesztés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata részére köz- 
és díszvilágítási fejlesztési munkák elvégzése tárgyában egyszerű közbeszerzési 
eljárás megindításáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk fontosnak tartja, és a lakosság jelzései alapján is egyértelmű, hogy a 
közvilágítás fejlesztése kiemelt önként vállalt feladat. A megfelelő mértékben kivilágított 
területeken a közbiztonság is magasabb színtű, kevesebb bűncselekményt illetve 
szabálysértést (ideértve az illegális szemétlerakásokat is) követnek el. A fenti okok indokolják 
Újpest közvilágításának fejlesztését. Újpesten 2008-ig nem volt egyetlen épület sem, ami 
szerepelt volna a Fővárosi Önkormányzat díszkivilágításról szóló rendeletében. 
Önkormányzatunk kezdeményezte több kiemelkedő értékű épület felvételét a fővárosi 
rendelet mellékletébe. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadta a javaslatot és íly módon 14 db 
épület díszkivilágítására van lehetőségünk. Ennek keretén belül elkészül még ebben az évben 
az Egek Királynéja Katolikus templom díszvilágítása. A Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő BDK Kft. (Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.) csak az üzemeltetés 
költségét vállalja, a beruházást nem. Ezért javasoljuk, hogy ütemezve a lehetőségeink 
figyelembevételével használjuk ki a lehetőséget. A fejlesztésekhez szükséges fedezetet a 
2010. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalás biztosítja. Az Önkormányzat a 
nyertes ajánlattevővel a szerződést 24 hónapra köti. 
 
A közbeszerzés tárgya építési beruházás, becsült értéke nettó 60.000.000 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 a „Budapest 
Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata részére köz és díszvilágítási fejlesztési 
munkák elvégzése” tárgyában az ajánlattételi felhívást jóváhagyja, egyben felkéri a 
Polgármestert, hogy a hirdetmény szövegének közzétételéről, valamint a közbeszerzési 
eljárás lebonyolításáról gondoskodjék. A fedezetet a 2010. évi költségvetés terhére 
előzetes kötelezettségvállalás biztosítja. 
 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: az eljárás lezárásáig folyamatos 
 
Budapest, 2009. november 18. 
 
 
 
 
        
        dr. Trippon Norbert 
 
 
 
 
Melléklet: Ajánlattételi felhívás 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Bodgál Ágnes aljegyzői referens  
 
 
 
 


