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Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal  

4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1. 

Telefon: +36/45/470-022 Fax: +36/45/470-164 

e-mail: hivatal@vasarosnameny.hu 

honlap: www.vasarosnameny.hu 

____________________________________________________________________________________ 

Ügyiratszám: 151/405-1 /2021. 

Készítette: dr. Juhász Dóra / Jogi és igazgatási ügyintéző / Jegyzői Titkárság 

 

F E L J E G Y Z É S 

- Vásárosnamény Város Önkormányzatának Polgármesteréhez – 

 

a TOP-1.3.1-16-SB1-2019-00005 azonosítószámú „Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyében 8” című projekt keretében Körforgalom építése Vásárosnaményban tárgyú építési 

beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására 
 

 

Tisztelt Filep Sándor Polgármester Úr! 

 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. és Vásárosnamény Város Önkormányzata konzorciumban a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 

közlekedésfejlesztés tárgyú felhívásra TOP-1.3.1-16-SB1-2019-00005 azonosító számon regisztrált 

támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet az Irányító Hatóság a 2020. május 4-én kelt IKT-2019-615-

I100001608/0000006 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített. 

 

A projekt rövid összefoglalója: 

 

A projekt keretében a Vásárosnamény Szabadság tér-Rákóczi út (4108.j.-41318.j. utak) csomópontjában 3 

ágú körforgalom kialakítása, valamint a Radnóti utca teljes útszakaszán a burkolat felújítása és a Kölcsey 

utca burkolat felújítása - a Kossuth utca lakott terület határáig - valósul meg. 

 

A Radnóti és Kölcsey utcák az Önkormányzat tulajdonában álló utak, ezért Hivatalunk 2020 őszén 

sikeres közbeszerzési eljárást folytatott le az építési beruházás kivitelezőjének kiválasztásához. 

 

A Vásárosnamény Szabadság tér-Rákóczi út csomópontjában 3 ágú körforgalom kialakítása a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt-vel közösen kerül lefolytatásra úgy, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt., 

meghatalmazza Vásárosnamény Város Önkormányzatát a közbeszerzési eljárás lefolytatásával, ideértve 

annak előkészítő szakaszát, és az eljárást érintő döntéshozatalt is. A módosított Konzorciumi 

Megállapodás szerint az Önkormányzat teljeskörű felelősséggel tartozik a közbeszerzési eljárás 

lebonyolításával összefüggésben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. irányába.  

 

A projekt leromlott állapotú utak felújítását, fejlesztését célozza meg, melynek megvalósulása esetén 

javul a települések és a térségben lévő munkahelyek elérhetősége, ezzel a munkaerő mobilitást és 

gazdaságfejlesztést ösztönzi. A projekt tartalma úgy kerül kialakításra, megtervezésre, hogy javítson a 

gépjárműforgalom, továbbá a gyalogosok, kerékpárosok, de mindenekelőtt a gyerekek, idősek és 

fogyatékkal élők közlekedésbiztonságán. A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos 

költségvetéssel került megtervezésre, illetve kerül majd megvalósításra. 
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A jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 

III. részének 115. § (1) bekezdése alapján hirdetmény nélküli nyílt eljárásként kerül megindításra, amely 

alapján az ajánlattételi felhívást az Ajánlatkérő közvetlenül a kijelölt öt Ajánlattevőnek küldi meg, 

figyelemmel a 115. § (2) bekezdésében foglaltakra.  

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata, valamint a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján Önkormányzatunk klasszikus ajánlatkérőnek 

minősül, melynek Döntéshozó Testülete Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. §. (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

 

A Kbt. szerint az ajánlattételi felhívást és a dokumentációt az ajánlatkérőnek kell meghatározni, 

jóváhagyni, ezért feljegyzésemhez mellékelem az általunk összeállított ajánlattételi felhívást és 

dokumentációt. 

 

Továbbá tájékoztatom a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a Konzorciumi Megállapodás módosítása 

jelenleg is folyamatban acélból, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. meghatalmazza Vásárosnamény 

Város Önkormányzatát – a Szabadság téren 3 ágú csomópont kialakítása – közbeszerzési eljárás 

lefolytatásával. A módosítás véglegesítéséhez az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 

jóváhagyása szükséges. 

 

Fentiekre tekintettel a „Körforgalom építése Vásárosnaményban tárgyú építési beruházás” 

megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdésére való hivatkozással 

feltételes közbeszerzési eljárásként indítjuk meg. A feltételes közbeszerzési eljárás eredményeként 

megkötött vállalkozási szerződés akkor lép hatályba, amikor az ITM által, módosításokkal 

jóváhagyott Konzorciumi Megállapodás hatályba lép. 

 

Összhangban a Kbt.-vel és a Közbeszerzési Szabályzattal, a döntéshozónak ki kell jelölni az adott egyedi 

közbeszerzés tekintetében az 5 tagú Bírálóbizottságot is, melynek tagjait az alábbi körből kell 

kiválasztania: 

a) a jogi szakértelemmel rendelkező Munkacsoport Vezető, 

b) a pénzügyi szakértelemmel rendelkező Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály Vezető, 

c) a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező köztisztviselő, 

d) a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

e) a közbeszerzés tárgyától függően a Képviselő-testület szakbizottságának nem képviselő tagja. 

 

A feljegyzés mellékletét képezi a határozati javaslat, valamint az ajánlattételi felhívás és dokumentáció. 

  

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a melléklet szerinti határozati javaslatot, az ajánlati felhívást és 

dokumentációt fogadja el. 

 

Vásárosnamény, 2021. január 11. 

 

 

            dr. Deák Ferenc jegyző 

nevében és megbízásából: 

 

       dr. Juhász Dóra 

jogi-és igazgatási ügyintéző 



 3 

„Határozati javaslat” 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

……./…...(……..)  önkormányzati határozata 

 

 a TOP-1.3.1-16-SB1-2019-00005 azonosítószámú „Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyében 8” című projekt keretében Körforgalom építése Vásárosnaményban tárgyú építési 

beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 

 

 

A Polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése alapján a következő határozatot hozta: 

 

1) Jóváhagyja a TOP-1.3.1-16-SB1-2019-00005 azonosítószámú „Közlekedésfejlesztés Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyében 8” című projekt keretében Körforgalom építése 

Vásárosnaményban tárgyú építési beruházás megvalósításához szükséges feltételes 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és ajánlati dokumentációját (mellékelve 6+29 oldal 

terjedelemmel) a kivitelező kiválasztásához. 

 

2) az 5 tagú Bírálóbizottság tagjait az alábbiak szerint határozza meg: 

a) a jogi szakértelemmel rendelkező Közbeszerzési Munkacsoport Vezető: dr. Juhász Dóra, a 

Jegyzői Titkárság jogi- és igazgatási ügyintézője, 

b) a pénzügyi szakértelemmel rendelkező Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály Vezető: Bádonyi Nóra 

c) a közbeszerzés tárgya (építési beruházás) szerinti szakértelemmel rendelkező köztisztviselő: Filep 

István  

d) a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. 

Kirilla Szilvia  

e) a közbeszerzés tárgyától függően a Képviselő-testület szakbizottságának nem képviselő tagja: 

Kiss András. 

 

 

3) Egyidejűleg feladatul szabja a Közbeszerzési Munkacsoport Vezetőjének, hogy gondoskodjon  

 

a) az ajánlattételi felhívások alábbi cégeknek, vállalkozásoknak történő megküldéséről: 

 

1) D-PROFIL Építő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4030 

Debrecen Ozmán utca 9. 

2) SOMA-FÖLD Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 4400 

Nyíregyháza, Váci Mihály utca 41. 

3) HAJDUT ÉPÍTŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4034 

Debrecen Sólyom utca 18. 

4) DEPONA PLUSZ Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 

4913 Panyola, Szombathelyi utca 60. 

5) KÖZ-ÉP-ÚT Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4400 Nyíregyháza 

Szabadság tér 12/B. V.em. 50. 

 

 

Felelős : Közbeszerzési Munkacsoport Vezetője 

Határidő: 2021. január 20. 
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b) a közbeszerzési eljárások szabályszerű lefolytatásáról.  

 

Felelős : Közbeszerzési Munkacsoport Vezetője 

Határidő: 2021. február 15.  

 

 

A határozatot kapják: 

1) Polgármester, Jegyző (helyben), 

2) A Bírálóbizottság tagjai (helyben). 

 

 

 

A Képviselő-testület hatáskörét gyakorló:  

 

Filep Sándor  

polgármester  

 

 

 

 

A feljegyzés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.   

 

          

                                       

                                                                                                                      ……………………………. 

                                                                                                                           dr. Deák Ferenc jegyző  

 


