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ELİTERJESZTÉS    
belterületi utak felújításához szükséges pénzügyi forrásokról 

 
 
Tisztelt Képviselı-testület ! 
 
 
A Képviselı-testület korábbi döntései értelmében a Közbeszerzési 
Munkacsoport az Ádám, Hıgyes-Bocskai, Tokay, Tölgyfa és Törökdomb utcák 
építése, felújítása tárgyában nyílt közbeszerzési eljárást írt ki, mely felhívás - 
hiánypótlást követıen – 2010. január 06-án jelent meg a Közbeszerzési 
Értesítıben.  
A felhívásra 4 érvényes ajánlat érkezett. Az értékelési szempontok alapján az 
összességében legelınyösebb ajánlatot tevıvel lehet a vállalkozási szerzıdést 
megkötni, mely szempontok között az ár meghatározó.  
 
Az öt érintett utcából három utca pénzügyi fedezete önkormányzati és hazai 
forrású támogatásból tevıdik össze, míg kettı fedezete költségvetési forrásból 
biztosított. 
 
Az érvényes ajánlatok közül az összességében legelınyösebb ajánlat 
költségvetése magasabb, mint - a képviselı-testület által elmúlt évben 
jóváhagyott - a jelenleg rendelkezésre álló forrás. 
 
A döntés sürgısségét az indokolja, hogy a támogatott fejlesztések 
vonatkozásában a támogatási szerzıdés aláírásának végsı idıpontja 2010. 
február 20, mely idıpontig a képviselı-testületnek határozatban kell 
döntenie az esetleges plusz forrásokról illetve határozatban le kell 
mondania az igénybe nem vett támogatásról. 
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I . Az alábbiakban elsıként ismertetjük a támogatott fejlesztések pénzügyi 
szükségleteit, melyek a pályázat részét képezı, módosított részletes 
forrástáblázatait elıterjesztésünkhöz mellékelten csatoljuk. 
 
1.)   Ádám utca  
 
Az Ádám utca eredetileg tervezett összköltsége bruttó 19.378.576,-Ft volt, míg a 
közbeszerzési eljárást követıen ez az összeg bruttó 20.270.708,-Ft összegre 
változik. Mivel a korában megítélt támogatási összeg nem növekedhet, így a 
hiányzó bruttó 892.132,-Ft összeget városi költségvetési forrásból, 
többletönerıként szükséges biztosítani. 
 
2.) Bocskai-Hıgyes utcák   
  
A Bocskai-Hıgyes utcák eredetileg tervezet összköltsége bruttó 8.739.784,-Ft 
volt, míg a közbeszerzési eljárást követıen ez az összeg bruttó 8.150 098,-Ft 
összegre változik. Mivel a fejlesztéshez csak az elszámolható költségek 
maximum 50%-a támogatható, így a költségek csökkenése miatt fel nem 
használt támogatásról - 294.843,-Ft - az önkormányzatnak le kell mondania. 
 
3.) Törökdomb utca  
 
A Törökdomb utca eredetileg tervezett összköltsége bruttó 15.649.564,-Ft volt, 
míg a közbeszerzési eljárást követıen ez az összeg bruttó 16.077.823,-Ft 
összegre változik. Mivel a korában megítélt támogatási összeg nem növekedhet, 
így a hiányzó bruttó 428.259,-Ft összeget városi költségvetési forrásból, 
többletönerıként szükséges biztosítani. 
 
 
II.  Az önkormányzati saját forrásból megvalósuló fejlesztésekhez is további 
forrás szükséges a közbeszerzés eredményeképpen. 
 
1.) Tokay utca 
 
A Tokay utcai burkolat-felújításhoz a képviselı-testület  bruttó 16 Mft összeget 
különített el, azonban a közbeszerzést követıen a legjobb ajánlat bruttó 
17.019.477,-Ft összegrıl szól, így további 1.019.477,-Ft összeg biztosítása válik 
szükségessé. 
 
2.) Tölgyfa utca 
 
A Tölgyfa utcai burkolatépítéshez a képviselı-testület  bruttó 17,4 MFt összeget 
különített el, azonban a közbeszerzést követıen a legjobb ajánlat bruttó 
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17.946.288,-Ft összegrıl szól, így további 546.288,-Ft összeg biztosítása válik 
szükségessé. 
  
Kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet elıterjesztésünket megtárgyalni, a 
határozati javaslatokat támogatni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Hajdúszoboszló város Önkormányzata Képviselı-testülete az ÉARFT 
TEUT-2009. pályázat keretében megvalósuló fejlesztések elszámolható 
költségeit az alábbiak szerint hagyja jóvá. 
 

1.) Ádám utca                              : bruttó 20.270.708,-Ft 
 
A korábban benyújtott pályázatban szereplı összes beruházási költséghez 
képest a közbeszerzési eljárás eredményeképpen még szükségessé váló 
bruttó 892.132,-Ft összeget, többlet önerıként a 2010. évi városi 
költségvetés „felújítások” 14.sz. kiegészítı melléklet „Ádám utca burkolat-
felújítása” soron belül biztosítja. 
  

2.) Bocskai - Hıgyes utcák         : bruttó 8.150.098,-Ft 
 
A korábban benyújtott pályázatban szereplı összes beruházási költséghez 
képest a közbeszerzési eljárás eredményeképpen felszabaduló bruttó 
294.843,-Ft összegő támogatásról lemond. 
 

3.) Törökdomb utca                    : bruttó 16.077.823,-Ft 
 
A korábban benyújtott pályázatban szereplı összes beruházási költséghez 
képest a közbeszerzési eljárás eredményeképpen még szükségessé váló 
bruttó 428.259,-Ft összeget, többlet önerıként a 2010. évi városi 
költségvetés „felújítások” 14.sz. kiegészítı melléklet „Törökdomb utca 
burkolat-felújítása” soron belül biztosítja. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a megvalósításhoz 
szükséges szerzıdések aláírására. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Jegyzı 
             Polgármester 
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Határozati javaslat: 
Hajdúszoboszló város Önkormányzata Képviselı-testülete a saját forrásból 
megvalósuló fejlesztések közbeszerzési eljárás eredményeképpen 
meghatározott beruházási költségeket az alábbiak szerint hagyja jóvá. 
 

1.) Tokay utca                              : bruttó 17.019.477,-Ft 
2.) Tölgyfa utca                            : bruttó 17.946.288,-Ft 

 
A Képviselı-testület a fejlesztésekhez szükséges pénzügyi fedezetet a 2010. 
évi városi költségvetésében biztosítja, és felhatalmazza a Polgármestert a 
megvalósításhoz szükséges szerzıdés aláírására. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:   Jegyzı 
               Polgármester 
 
 
Hajdúszoboszló, 2010. február 09. 
 
 
 
 
 
                                                                                         Szilágyiné Pál Gyöngyi 
                                                                                           Irodavezetı fımérnök 
 
 
 
 


