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A tárgyalandó témakör tárgya: 
Útépítési alapanyagok beszerzése 

 

1. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

A Képviselő-testület már az előző ciklusban is többször kinyilvánította a település útjai 
rendbetételének fontosságát, és előkészítésére több határozatot is hozott /pl. 18/2011. (I. 31.) 
útberuházások tervezési feladatainak meghatározásáról; 300/2011. (X. 17) útépítés, útfelújítás és 
csapadékvíz és csapadékvíz-elvezetés Őrbottyán területén, 18/2013. (I. 21.) a szilárd útburkolatok és 
a hozzájuk tartozó vízelvezetésről; stb) Ezt az irányvonalat erősítette a Képviselő-testület tagjai 2015. 
február 06-án informális tárgyalása során kialakult konszenzus a gazdasági program végrehajtásának 
ütemezéséről. A prioritások megállapítása során, a „Fejlesztési irányok 1” Utak fejezet kifejtésénél 
elfogadásra került javaslat többek között tartalmazza a járdák és megfelelő útalappal rendelkező 
utcarekonstrukciók megvalósítását. 

2. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Fentieknek megfelelően, már előzetesen is folyamatos konzultáció tárgya volt a megvalósítás 
mikéntjének kérdése. Tájékozódásaink során került látóterünkbe a kivitelezés költségeinek lényeges 
leszorítását eredményező igen kedvező lehetőség. A tárgyalások során ajánlatot kértünk az útalapok 
elkészítéséhez szükséges bontott, vegyes szemszerkezetű, útalapozási anyag beszerzésére. Az 
ajánlat 14.500 m3 anyag értékesítésére a Green Collect Kft. (1073 Budapest, Erzsébet krt. 50. 1/3) tett 
azonnali szállítás melletti, egyszeri ajánlatot a piaci ár töredékéért. A kialkudott ár nettó 7 millió forint. 
Az anyag újbóli útalapnak történő felhasználására környezetvédelmi engedély megszerzését is 
garantálja, annak K-30-60 bazalt (elenyésző részben betondarálék) zúzottkő és K-0-30 bazalt zúzalék 
(földdel kis mértékben kevert) szemszerkezetre való osztályozása után. 

A 14.500 m3 válogatására és leszállítására, több vállalkozást (helyi vállalkozókat is) megkerestünk. Az 
értékesítő vállalkozás szerződésének megfelelő válogatásra és szállításra azonban csak a Vehull Kft. 
2621 Verőce, Aradi u. 10.) vállalkozott, szintén a piaci ár töredékéért, szintén nettó 7.0 millió forint 
értékben. Az építő anyag megvásárlása beszerzésnek minősül, melynek közbeszerzési értékhatára 
8.0 millió forint, mely értékhatár a szolgáltatás vásárlására is vonatkozik. Ennek megfelelően egyik 
szerződés megkötése sem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá. Mivel az ajánlatok azonos 
feltételek mellett, egyszeri és más által nem biztosítható értékesítésre illetve szolgáltatásra 
vonatkoznak ezért Őrbottyán Város Önkormányzatának közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési 
eljárásokról szóló szabályzata I. fejezet 1. § (2) szerint nem tartozik a beszerzési szabályzat hatálya 
alá sem.  

Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és fogadja el a határozati javaslatokat. 

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

 - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

- Őrbottyán Város Önkormányzatának közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárásokról szóló 
szabályzata 

 

 



4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

- Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésébe a teljes összeg beépítendő 

5. HATÁROZATI JAVASLAT , RENDELET-TERVEZET 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…/2015. (II. 12.) határozata az útépít ési 
alapanyag beszerzése tárgyában 

A) Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 14.500 m3 útépítési 
alapanyagot 7.0 millió forint + ÁFA értékben a Green Collect Kft.-től (1073 Budapest, Erzsébet 
krt. 50. 1/3) szerzi be. Felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képző 
beszerzési szerződés megkötésére. 

Határid ő:  azonnal 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtást végzi:   Műszaki iroda 
 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…/2015. (II. 12.) határozata az útépít ési 
alapanyag válogatása és szállítása tárgyában 
 

B) Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 14.500 m3 útépítési 
alapanyag válogatását és szállítását 7.0 millió forint + ÁFA értékben a Vehull Kft.-től 2621 
Verőce, Aradi u. 10.) rendeli meg. Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 
képző a szolgáltatási szerződés megkötésére.  

 

Határid ő:  azonnal 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtást végzi:   Műszaki iroda 
 
Őrbottyán, 2015. február 12. 

 

       


