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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzata érvényes építési engedéllyel rendelkezik a Fenyves utca 

felújítására, a Veszprémi Járási Hivatal VE/UT/NS/A653/20/2018 sz. határozata, 

VEB/005/03751-3/2018 sz. helybenhagyásával. 

 

A Fenyves utcai érvényes építési engedély alapján elvégzendő munkálatok becsült összege 

jelentősen meghaladja a költségvetésből elkülönített összeget. A Balatonszepezd Község 

Önkormányzatához, 2019. március 12-i dátummal beérkezett előzetes ajánlat alapján az 

útburkolat felújításának becsült ára 10.439.756, - Ft. A Fenyves utca elején lévő villamos oszlop 

áthelyezési költsége - a felmerülő műszaki megoldások függvényében- további 3.000.000 – 

6.000.000. Ft + áfa többlet költség. A Fenyves utcai útburkolat kivitelezési, oszlop áthelyezési és 

tervezés-engedélyezési becsült költsége összesen bruttó 14.249.756 – 18.059.756, - Ft.    

 

A Fenyves utca felújítására bruttó 8.400.000, - Ft összeg került elkülönítésre a 2019. évi 

költségvetésben.  

 

A Fenyves utca útfelújítási munkálataira az útburkolat karbantartási munkálatok elvégzése 

jelentené a költséghatékony megoldást. Az 2019. április 15-én érkezett előzetes költségbecslés 

szerint az útburkolat karbantartásának összege bruttó 5.270.952, - Ft.  

 

Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 

93/2012. (V.10.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdése szerint a - Fenyves utcai útburkolat -

karbantartási munkálatok elvégzéséhez az engedélyezési eljárást nem kell lefolytatni.  

 

A javasolt karbantartási munkálatokat a Főépítész is véleményezte, aki a munkálatok 

megvalósításával egyetért. 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzatának Beszerzési szabályzatának (a továbbiakban 

beszerzési szabályzat) XI. pontja szerint a saját pénzeszközből megvalósuló, és nettó 1.000.000 

Ft értéket meghaladó beszerzések esetén legalább három árajánlatot kell kérni és az ajánlattételre 

felkért gazdasági szereplőket és a beszerzési eljárás bírálati szempontját a képviselő-testület 

határozza meg. 

 

Általános szabályként az ajánlattételre felkérendő ajánlattevőket a képviselő-testület határozza 

meg annak figyelembevételével, hogy mely szervezetek (személyek) képesek az Önkormányzat 

igényét szakmailag megfelelő színvonalon, az elvárt határidőre teljesíteni. 

 

Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy Fenyves utcai útburkolat karbantartási munkálatainak 

elvégzése érdekében folytasson le beszerzési eljárás 3 független gazdasági szereplő felkérésével. 



 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozatát meghozni 

szíveskedjen. 

  

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Fenyves utcai útburkolat karbantartási 

munkálatainak elvégzése érdekében – figyelemmel a 

beszerzési szabályzat XI. pontjára – ajánlattételre kéri 

fel az alábbi három gazdasági szereplőt: 

 

a)  

b) 

c) 

 

A beszerzési eljárás bírálati szempontját a beszerzési 

szabályzat 1. sz. melléklet 4. pontja határozza meg.  

 

Megbízza a polgármestert, hogy az ajánlatkérések 

érdekében járjon el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Balatonszepezd, 2019. június 20. 

 

 

 

 
dr. Sebestyén László 

polgármester 

 


