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Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság! 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján települési 

önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésről, az 

általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a 

közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról; köteles biztosítani a nemzeti és 

az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. Ezek a kötelező (obligatórius) feladatok, 

melyek a feladatoknak azt a minimális körét jelentik, amelyek elengedhetetlenül szükségesek 

a helyi közösség alapfokú ellátásához, a település üzemeléséhez. Az önkormányzati törvény 

nem határozza meg e közszolgáltatások fogalmát és az egyes feladatkörök tartalmát, 

mélységét. Azokat más törvényekből ismerhetjük meg. 

A szociális alapszolgáltatások körét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény 56.§ sorolja fel melyek között megtalálható a szociális étkeztetés és házi 

segítségnyújtás, melyek az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok 

Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a 

szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük 

fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból 

származó problémáik megoldásában 

Házi segítségnyújtás: Olyan gondozási forma, melynek célja az ellátott otthonában, 

lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartása.  

 

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében 

kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást nyújtanak. 

 

Étkeztetés: A rászorulók részére napi egyszeri meleg étkeztetés biztosítása, lakásra történő 

kiszállítással. 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 

átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

- koruk, 

- egészségi állapotuk, 

- fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

- szenvedélybetegségük, vagy 

- hajléktalanságuk miatt. 



A jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza 

meg. Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem határozható meg. 

 

Jelenleg ezen feladat ellátását Kismaros község Önkormányzata ellátási szerződés 

keretében a Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által fenntartott 

Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szob intézménye útján látja el 2014. 

február 17. napjától. 

 

A feladatellátás működésében a veszélyhelyzet alatt kiderült, hogy hiányosságok vannak. A 

feladatellátás nem zökkenőmentes és a nagy távolság miatt nem látható el megfelelőképpen. 

 

A jelenleg hatályban lévő megállapodás legtöbb pontja már elavult és nem eszerint történik a 

feladatellátás. 

 

Megvizsgálva a Felek között fennálló Megállapodást és egyeztetve az intézmény vezetőjével 

megállapítottuk, hogy Megállapodás két hónapos felmondási idővel felek között 

megszüntethető 

 

Amennyiben testület a felmondás mellett dönt a szociális alapszolgáltatások biztosítását az 

önkormányzat vagy saját maga látja el szakfeladaton vagy másik szolgáltató útján biztosítja. 

 

Amennyiben a feladatot az önkormányzat saját maga látja el az alábbi normatív támogatások 

igényelhetők le Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló  2019. évi LXXI. 

törvény alapján: (jövő évi számokról nincs információnk) -  

 

Szociális étkeztetés FAJLAGOS ÖSSZEG: 65 360 forint/fő 

 

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62. §-a alapján és a Kiegészítő 

szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés 

feladataihoz kapcsolódik. A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben 

ellátottak száma szerint illeti meg. Ezen a jogcímen igényelhető támogatás a 

népkonyhaiétkeztetésben részesülők után is. A támogatás nem vehető igénybe a III.5. pont 

szerinti jogcímeken gyermekétkeztetésben részesülők után. Az ellátottak számának 

meghatározása: tervezéskor - a heti 6, illetve 7 napon nyújtott szolgáltatásoknál a 6, illetve 7 

nap alapulvételével - az ellátottak évesbecsült száma, elszámoláskor az étkeztetésben 

részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített 



ellátottak száma osztva 249-cel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe. 

Amennyiben a szociális étkeztetés feladatának ellátásáról - a Kiegészítőszabályok 5.d)-e) 

pontoknak megfelelő - társulás gondoskodik, úgy azellátottak után a fajlagos összeg 110%-a 

igényelhető. 

 

Házi segítségnyújtás 

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házisegítségnyújtást a Szoctv. 

63. §-a alapján és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak 

megfelelően működteti. A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás 

szociálissegítés keretében ellátott személyek száma, személyi gondozás esetén a számított 

ellátotti létszám szerint illeti meg. 

 

Szociális segítés FAJLAGOS ÖSSZEG: 25 000 forint/fő 

A támogatás a Szoctv. 63. § (3) bekezdése és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai 

szabályok alapján biztosított szociális segítéskeretében kizárólag szociális segítésre 

megállapodást kötött ellátottak után jár. A feladat ellátható közfoglalkoztatottak 

alkalmazásával, de ez esetben a támogatás kizárólag a feladat ellátásával összefüggő kiadások 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb állami támogatással nem fedezett részére használható 

fel. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a szociális segítéskeretében ellátottak 

éves becsült száma, elszámoláskor a szociális segítésben részesülők tevékenységnaplója 

alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 249-cel. 

 

Személyi gondozás FAJLAGOS ÖSSZEG:330 000 forint/fő 

A támogatás a Szoctv. 63. § (4) bekezdése és a Kiegészítő szabályok 5.o)pontja szerinti szakmai 

szabályok alapján biztosított személyi gondozáskeretében kizárólag személyi gondozásra 

megállapodást kötött ellátottak után jár. 2016. évben kötött megállapodások esetén azon 

ellátottak után is jár a támogatás, akikkel személyi gondozásra és szociális segítésre kötöttek 

megállapodást. A támogatásnál nem vehető figyelembe a társadalmi gondozók 

alkalmazásával, a közérdekű önkéntes tevékenység keretében, a közfoglalkoztatotti 

jogviszonyban álló személyek, vagy szociális szövetkezetigénybevételével nyújtott ellátás. Az 

ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a személyi gondozásra megállapodással 

rendelkező ellátottak részére nyújtott tevékenység évesbecsült óraszáma alapján kalkulált 

ellátotti létszám. Elszámoláskor az ellátottilétszámot a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények szakmaifeladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) 

SzCsM rendelet (a továbbiakban: 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet) 2. számú melléklet 

Kiegészítőszabályok 3. pontja alapján kell meghatározni. Amennyiben a gondozást nemheti 40 

órában foglalkoztatott szociális gondozó végzi, úgy a gondozásra fordított havi 147 órás 

órakeret arányosan csökkentve vehető figyelembe. Azellátottak száma igényléskor és 

elszámoláskor sem haladhatja meg a befogadott ellátotti létszámot. Amennyiben a házi 



segítségnyújtásról - a Kiegészítő szabályok 5.d)-e)pontoknak megfelelő - társulás gondoskodik, 

úgy a személyi gondozásnál figyelembe vett ellátotti létszám után a fajlagos összeg 130%-a 

igényelhető. Egy ellátott naponta a da)-db) jogcímek közül csak egy jogcímen 

vehetőfigyelembe. 

 

Ezen összegek nem elegendőek a feladatellátásra, így önkormányzatnak helyi rendeletben 

szabályozott térítési díjakkal van letőség a szolgáltatás finanszírozását kiegészíteni. 

 

Másik lehetőség egy újabb szolgáltató keresése: 

 

A már működési engedéllyel rendelkező szolgáltató kiválasztásával Önkormányzat a feladatot 

magasabb színvonalon is el tudná láttatni kevesebb költségráfordítással (hiszen egy 

szakapparátus áll rendelkezésre az ilyen feladatok ellátására szakosodott intézmény 

esetében): 

 

1. ellátotti létszám 1 gondozóra jutó törvény általi maximalizálásával, az 

önkormányzat nehezebben tudja a létszámváltozásokat kezelni, mint egy több 

gondozóval működő intézményi szolgáltató.  

2. A működési engedélyek megszerzése, a különböző szakmai iránymutatások és 

szakmai munka felügyelete nem az önkormányzatot terhelné 

 

Mindezekre tekintettel Képviselő-testületnek jelen határozatában első körben az ellátási 

szerződés megszüntetéséről kellene döntenie 

 

DÖNTÉSI JAVASLAT (Bizottság) 

 

Határozati javaslat  

Kismaros Község Önkormányzat …/2020. (...) sz. Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési 

Bizottsági határozata az Ellátási megállapodás felmondására vonatkozóan 

 

Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testület számára, hogy a 2014. február 17-én a Szobi Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú Társulásával, mint Fenntartóval és Kistérségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat Szob, mint Megbízottal kötött ellátási megállapodást 2021. január 01. 
napjával mondja fel.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 



DÖNTÉSI JAVASLAT (Képviselő-testület) 

 

Határozati javaslat  

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020. (...) sz. határozata az Ellátási 

megállapodás felmondására vonatkozóan: 

 

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. február 17-én a Szobi 
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásával, mint Fenntartóval és Kistérségi Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat Szob, mint Megbízottal kötött ellátási megállapodást 2021. január 01. 
napjával felmondja.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Kismaros, 2020. szeptember 16. 
 
 Neubauer Rudolf 
 polgármester 
 
 



































































 

 

Kismaros Község Önkormányzat polgármestere 
2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22. 

Telefon: +36-27/639-131 

E-mai: polgarmester@kismaros.hu 

______________________________________________________________________________________

         Ügyiratszám: KIM/3009-1/2020

 

AJÁNLATI FELHÍVÁS 

A kismarosi Bölcsőde építésével kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátására 

 

I. Ajánlatkérő: 

 Neve: Kismaros Község Önkormányzata 

 Címe: 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22. 

 Képviselője: Neubauer Rudolf polgármester 

 Telefon: +36-27/639-131 

 E-mail: polgarmester@kismaros.hu 

 Kapcsolattartó neve: Huszák János 

 Telefon: +36-30/222-6538 

 E-mail: huszak.janos@kismaros.hu, muszak@kismaros.hu  

 

II. Az ajánlati felhívás tárgya: 

A kismarosi bölcsőde 2021. februárjában-márciusában kezdődő építési munkálataihoz kapcsolódóan 

a műszaki ellenőri feladatok ellátása. A megbízás magában foglalja az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §-ában foglalt műszaki ellenőri feladatok 

teljes körét.  

A tervezett épület megismeréséhez csatoljuk az építési engedélyt, az engedélyes tervek kérésre, 

időpont egyeztetéssel megtekinthetők a Hivatal épületében. 

 

III. A szerződés típusának meghatározása: 

• Megbízási szerződés 

 

IV. A szerződés időtartama: 

• tervezetten 2021. februárjától számított 9 hónap 

 

V. A teljesítés helye: 

• Kismaros, Liget utca 33. (hrsz.:1922) 

 

VI. Fizetési feltételek: 
Szerződés szerint, banki átutalással. Kettő darab résszámla és egy darab végszámla 

kiállítására van lehetőség. 

 

VII.  Alkalmassági követelmények: 

• Köztartozás mentesség 

• Az ajánlattevő megfelel az összeférhetetlenségi követelményeknek 

• Az ajánlattevő megfelel a szerződés teljesítéséhez szükséges tárgyi, személyi és jogi 

alkalmassági követelményeknek 

• Az ajánlattevő megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

• Az ajánlattevőt műszaki ellenőrként nyilvántartásba vették  

• Az államháztartási törvény szerint átlátható szervezetnek minősül 
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VIII.  Értékelési szempont: 

• Az összességében legelőnyösebb ajánlat. Pontozásos rendszerben a legmagasabb pontot 

elérő ajánlattevő. A pontozás szempontjai: 

- A szolgáltatás ellenértéke: 1 ponttól az ajánlattevők számának megfelelő pontig. 1 

pont a legmagasabb ajánlat 

- Az ajánlati felhívás tárgyában korábban megvalósult együttműködés az 

ajánlatkérővel: 1 ponttól az ajánlattevők számának megfelelő pontig, 1 pont a korábbi 

együttműködés hiánya, illetve az időben távolabbra eső együttműködés 

- Bemutatott referenciák: 1 ponttól az ajánlattevők számának megfelelő pontig. 1 pont 

a referencia hiánya. A bemutatott referenciák száma növeli a pontszámot 

 

IX.  Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlás: 

• Nyilatkozatok benyújtásának elmaradása esetén egy alkalommal van mód hiánypótlásra 

 

X. Az ajánlatok beérkezésének határideje: 

• 2020. augusztus 24. hétfő, 10:00 óra 

 

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye, módja: 

• Cégszerűen aláírt ajánlat megküldése 

• elektronikus úton a huszak.janos@kismaros.hu és a mohr.katalin@kismaros.hu 

címekre, 

• papír alapon, postai úton a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros, 

Kossuth Lajos út 22. alatti címére történő megküldéssel; 

• személyes benyújtással a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságára, 

ügyfélfogadási időben. 

 

XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson jogosultak megnevezése: 

Kismaros Község Önkormányzatának hivatali épülete: 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., 

2020. augusztus 25., 11:00 óra. Dr. Timer-Bárkányi Beáta jegyző, Huszák János 

településüzemeltetési munkatárs, Szabó Gábor műszaki előadó. 

 

XIII.  Az ajánlatok tárgyalásos, vagy tárgyalás nélküli elbírálásának meghatározása: 

• Az ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el 

 

XIV.  A szerződéskötés tervezett időpontja: 

• 2020. szeptember 14. hétfő 

 

XV.  Az ajánlatok összeállításának egyéb tartalmi és formai követelményei: 

• Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal Beszerzési Szabályzatának 2/a vagy 2/b 

melléklete kitöltve, aláírva. (Link: https://www.kismaros.hu/download/beszerzesi-

szabalyzat/?wpdmdl=7686&refresh=5eb15d5668e3a1588682070) 

• Átláthatósági nyilatkozat csatolása 

• Természetes személy esetén a GDPR szerinti adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozat 

csatolása 

 

 

Kismaros, 2020. július 31. 

 

Neubauer Rudolf 
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Kismaros Község Önkormányzata 

2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22. 

Telefon: +36-27/639-131 

E-mail: jegyzo@kismaros.hu 

___________________________________________________________________________  
Iktatószám: KIM/3009-3/2020.    

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

„AJÁNLATI FELHÍVÁS a kismarosi Bölcsőde építésével kapcsolatos műszaki ellenőri 

feladatok ellátására” tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás során beérkezett 

ajánlatok bontásáról 

A bontás kezdési időpontja: 2020. augusztus 25. 11.00 óra 

A bontás helyszíne: Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyisége, 2623 

Kismaros, Kossuth L. út 22. 

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint 

 

Az ajánlattételi határidő lejártáig 1 db ajánlat érkezett. 

 

Ajánlatkérő képviselője megállapította, hogy az ajánlatot az Ajánlattevő személyesen, 

határidőben adta le a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán. 

Ajánlatkérő képviselője az ajánlatot felbontotta, és ismertette az alábbi adatokat: 

 

Ajánlattevő neve: Somogyi Pál egyéni vállalkozó 

Székhelye:   2600 Vác, Ibolya utca 13. 

Ajánlati ár: 1.820.000,- Ft 

ÁFA: 0 % (az Ajánlattevő kisadózó) 

 

A bontási eljárás során ismertetett adatokon túlmenően Ajánlatkérő képviselője az ajánlat 

érvényességét és tartalmát egyebekben nem vizsgálta. Ezt követően Ajánlatkérő képviselője a 

bontási eljárást befejezetté nyilvánította. 

Melléklet: Jelenléti ív (1 lap) 

 

K. m. f. 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

 

 

…………………………………………… 

dr. Timer-Bárkányi Beáta 

jegyző 



 

 

 

Kismaros Község Önkormányzata 

2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22. 

Telefon: +36-27/639-131 

E-mail: jegyzo@kismaros.hu 

___________________________________________________________________________  

Iktatószám: KIM/3009-4/2020. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

„AJÁNLATI FELHÍVÁS a kismarosi Bölcsőde építésével kapcsolatos műszaki ellenőri 

feladatok ellátására” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás során érkezett 

ajánlat értékeléséről 

 

Készült: 2020. augusztus 26-án 10 órakor a 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22. szám alatt a 

Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében  

 

Jelen vannak: Jelen jegyzőkönyvet aláírók 

 

Előzmények: Kismaros Község Önkormányzata közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési 

eljárás tárgyában 2020. augusztus 03-án ajánlati felhívást tett közzé a Beszerzési 

Szabályzatának megfelelően, a fenti tárgyban. 

 

Az eljárás lefolytatásának menete: 

A KIM/3009-1/2020. számú ajánlati felhívás 2020. augusztus 03-án került fel Kismaros község 

honlapjára 

A becsült érték bruttó 2.600.000,-Ft. 

A fedezetigazolás száma: KIM/3009-1/2020 melléklete. 

Kismaros Község Önkormányzata közbeszerzési értékhatárok alatti beszerzési eljárást folytat 

a fenti tárgyban. Az eljárás a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával 

és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 

kerül lefolytatásra. 
 

Az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2020. augusztus 24-én 10:00 óráig 1 db ajánlat 

került benyújtásra az alábbiak szerint: 

 

Ajánlattevő neve: Somogyi Pál egyéni vállalkozó 

 

Ajánlattevő címe: 2600 Vác, Ibolya utca 13. 

Az ajánlat értékelésre kerülő 

tartalmi eleme: 

 

1. szolgáltatás ellenértéke: 1.820.000,‐ Ft 

 2. Az ajánlati felhívás tárgyában korábban 

megvalósult együttműködés az 

ajánlatkérővel:  

a. Kismarosi Kis Morgó Óvoda 

bővítéséhez, felújításához kapcsolódó 

műszaki ellenőri feladatok ellátása 
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b. Kismarosi Egészségház bővítéséhez, 

felújításához kapcsolódó műszaki 

ellenőri feladatok ellátása. 

 3. Bemutatott referenciák: 

a. Kismarosi Kis Morgó Óvoda 

bővítéséhez, felújításához kapcsolódó 

műszaki ellenőri feladatok ellátása 

b. Kismarosi Egészségház bővítéséhez, 

felújításához kapcsolódó műszaki 

ellenőri feladatok ellátása. 

 Összes pontszám:                                Mivel jelen ajánlattételi felhívásra 1 db ajánlat 

érkezett be , ezért a pontozási értékelés jelen estben nem szükséges. 

A bizottság a beérkezett, személyesen benyújtott ajánlatot ellenőrizte és megállapította, hogy 

ajánlattevő részére hiánypótlási felhívás nem szükséges, felvilágosítás kérés nem szükséges. 

 

A benyújtott ajánlat értékelése során az alábbiak kerültek megállapításra: 

 

 Ajánlattevő ajánlata számítási hibát nem tartalmaz. 

 Ajánlattevő által benyújtott ajánlat nem tartalmaz irreális ellenszolgáltatást. 

 Ajánlattevő megfelel az Ajánlatkérésben meghatározott alkalmassági 

követelményeknek. Ajánlattevő becsatolta a bekért dokumentumokat. Ajánlattevő 

határidőre teljesítette kérésünket, melyet Ajánlatkérő elfogad. 

 A fentiek figyelembevételével ajánlattevő ajánlatát javasolt érvényessé nyilvánítani. 

 

Az Ajánlattevő által megadott ajánlati ár a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet 

mértékére tekintettel megfelelő. 

 

A fentiek alapján a bizottság javasolja:   

 Ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényessé nyilvánítását; 

 az eljárás eredményessé nyilvánítását; 

 Somogyi Pál egyéni vállalkozó ajánlattevő nyertessé nyilvánítását, és vele a 

szerződés megkötését 1.820.000,‐ Ft értékben. 

  

Jelenlévők kijelentik, hogy a jegyzőkönyvet, annak elolvasását követően, jóváhagyólag 

aláírják. 

k.m.f. 
 

Bizottság Név Aláírás 

Jegyzőkönyvvezető Szabó Gábor  

Jegyző 
dr. Timer-Bárkányi 

Beáta 
 

Településüzemeltetési munkatárs 
Huszák János 
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Döntés az eljárás eredményéről 
 

 

A bíráló bizottság fentiekben megfogalmazott javaslatával a Képviselő-testület …/2020 

(IX.21.) számú határozatával egyetért: 

 

Az „AJÁNLATI FELHÍVÁS a kismarosi Bölcsőde építésével kapcsolatos műszaki 

ellenőri feladatok ellátására” tárgyú beszerzési eljárás eredményes. 

 

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes. 

 

Az eljárás nyertese: Somogyi Pál egyéni vállalkozó 

Székhelye:   2600 Vác, Ibolya utca 13. 

Bruttó egységár: 1.820.000,‐ Ft 

Összes pontszám: 7 pont 

 

Az összeg a fedezetigazolás alapján rendelkezésre áll. 

 

A szerződés nyertes Ajánlattevővel elkészíthető és aláírható. 

 

 

Kismaros, 2020. szeptember … 

 

 

 

  

Neubauer Rudolf 

polgármester 

 
 

Melléklet: 

1. Képviselő- testületi határozat kivonat 



 

   
Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 

2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108, 
E-mail: jegyzo@kismaros.hu 

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

 

Iktatószám: KIM/2183/2020. 

Tárgy: 

„Műszaki ellenőri megbízás a Kismarosi bölcsőde 2021. 
februárjában-márciusában kezdődő építési 
munkálataihoz kapcsolódóan a műszaki ellenőri feladatok 
ellátására” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszer-
zési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról 

Előterjesztő: dr. Timer-Bárkányi Beáta  

Készítette: dr. Timer-Bárkányi Beáta 

Testületi ülés dátuma: 2020. szeptember 21. 

Bizottsági ülés dátuma: 2020. szeptember 21.. 

Döntés: Képviselő testületi határozat 

Minősített döntés indok-
lása: 

- 

Ülés: nyílt ülés 

Zárt ülés indoklása: - 

Költségvetés módosítás: - 

Szükséges előirányzat 
(e Ft): 

fedezet igazolás rendelkezésre áll, költségvetésbe betervezve 

Bizottságok tárgyalják: PÜB 

Törvényességi észrevétel - 

 
 
Kismaros, 2020. szeptember 16.. 
 Neubauer Rudolf 
 előterjesztő 
 

 

  

mailto:jegyzo@kismaros.hu


Iktatószám: KIM/2183/2020.   2020. június 23 
 

- 2 - 
 

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság! 
 
Kismarosi Bölcsöde 2021. évben kezdődő építési munkálatainak elkezdésekor szükséges, hogy az 
önkormányzat műszaki ellenőri feladatok elvégzésével bízzon meg egy erre alkalmas személyt.. A 

bölcsödei pályázat költségvetése szerinti betervezett költsége ezen feladat ellátásának 2.600.000,-
ft-ban került meghatározásra. 
Mindezek alapján, Kismaros község Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának megfelelően, mint 
közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó beszerzési eljárás került lefolytatásra. 
A beszerzési eljárást, a Szabályzatnak megfelelően egy Ajánlati felhívás közzétételével Kismaros 
község honlapján, indítottuk meg, mely jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. 
A beérkezett ajánlatokat a határidő lejártának napján egy 3 tagú Bizottság érkeztette, melyről Bon-
tási jegyzőkönyv készült. (2. számú melléklet) 
A Bizottság a beérkezett ajánlatokat az Ajánlati felhívásban közzétett értékelési szempontok alapján 
értékelte, továbbá vizsgálta, hogy az ajánlati felhívásnak megfelelő érvényes ajánlatotok kerültek e 
benyújtása. 
A Bizottság megállapította, hogy a közzétett Ajánlati felhívásra 1 érvényes, 0 érvénytelen ajánlat 
érkezett. 
Ezen érvényes ajánlat Somogyi Pál egyéni vállalkozótól érkezett bruttó 1.820.000,-ft összegben. 
(Értékelő jegyzőkönyv 3. számú melléklet) 
 
Mindezek alapján a Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, mint a Beszerzési Szabályzatunk 
alapján döntésre jogosult szervnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 

Határozati javaslat: 

 
Határozati javaslat  

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020. (IX. 21.) sz. határozata 
„Műszaki ellenőri megbízás a Kismarosi bölcsőde 2021. februárjában-márciusában 

kezdődő építési munkálataihoz kapcsolódóan a műszaki ellenőri feladatok ellátására” 
tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírá-

lásáról 
 
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslatával egyetértve 
a „Műszaki ellenőri megbízás a Kismarosi bölcsőde 2021. februárjában-márciusában 
kezdődő építési munkálataihoz kapcsolódóan a műszaki ellenőri feladatok ellátására” tár-
gyú beszerzési eljárást jelen határozatával eredményesnek nyilvánítja, továbbá kimondja, hogy az 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes. 
 
Az eljárás nyerteseként a Somogyi Pál egyéni vállalkozót (Székhelye: 2600 Vác, Ibolya utca 13.)  

határozza meg Bruttó 1.820.000,‐ Ft-os ajánlatával. A szerződés nyertes Ajánlattevővel elkészíthető 
és aláírható, melynek elkészíttetésével és aláírásával a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza 
meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020.11.01. 
 
Kismaros, 2020. szeptember 16. 
 
 Neubauer Rudolf 
 polgármester 


