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Tárgy: Javaslat a közbeszerzési terv módosítására a
KMOP-2009-5.1.1/a jelű szociális városrehabilitációs
pályázatra benyújtani tervezett Kis-Pongrác lakótelep
tervezési feladatainak előkészítése érdekében
Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 1283-1285/2009. (VII.16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozataival
döntött arról, hogy a KMOP Integrált Szociális Városrehabilitáció - Hagyományos építésű városi
területek rehabilitációja (KMOP-2009-5.1.1/A ill.l/B) pályázati konstrukció keretén belül
pályázatot kíván benyújtani a Budapest, X. ker. Salgótarjáni út - Pongrácz út - Csilla utca Gyöngyike utca által határolt ú.n. Kis-Pongrác lakótelep területére a 2009-ben kiírásra kerülő
pályázat keretében, és pályázat önkormányzati önrészét max. 300 M Ft összegben az „esetleges
kieső bevételekre képzett céltartalék" terhére biztosítani kívánja. A pályázati kiírás még nem
jelent meg, azonban a pályázati dokumentáció benyújtásához szükséges előzetes akcióterületi terv
(EAT) összeállítása megtörtént. Az EAT rögzíti a tervezett beavatkozások körét, amelyek a
terület megújítását célzó műszaki beavatkozásokból (zöldfelület-közterület megújítás, közösségi
klub kialakítása, társasház felújítás) valamint azokat kiegészítő közösségépítő programelemekből
tevődnek össze.
A pályázati kiírás tervezete 2009. november végén megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
honlapján véleményezésre, a pályázat kiírásának időpontja még nem ismert. A kiírás tervezet
szerint a pályázat benyújtásának határideje előreláthatólag 2010. február 28. A kiírás tervezet
szerint nemcsak az EAT-t, hanem az építési engedélyezési szintű tervdokumentációt is be kell
nyújtani fenti határidőig.
Ez rendkívül feszes előkészítést feltételez, és szükségessé teszi, hogy a pályázatra benyújtandó
projekt keretén belül megvalósuló műszaki beavatkozások építészeti, közterületrendezési és
zöldfelületi terveinek elkészítését elvégző tervezők kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást
haladéktalanul elindítsa és mielőbb lefolytassa az Önkormányzat.
A fenti pályázatban tervezett műszaki beavatkozások tervezőinek kiválasztását a
1006/2009.(V.26.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozattal jóváhagyott, a 1510/2009. (IX. 24.)
sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozattal módosított 2009. évi közbeszerzési terv 38. során
belüli „Településrendezési feladatok" tárgyú keretmegállapodásos eljárás tervezte biztosítani,
más hasonló tárgyú tervezési feladatokkal együtt. A keretmegállapodásos eljárás két szakasza
miatt jelentős annak időszükséglete, ezért ehelyett indokolt a rövidebb idő alatt lebonyolítható
egyszerű eljárással kiválasztani a pályázatban tervezett műszaki beavatkozások tervezőit, és
emiatt szükséges a 2009. évi közbeszerzési terv 38. sorának módosítása. A módosított becsült
érték bruttó 25.500 e Ft, amelynek fedezete rendelkezésre áll, további forrás bevonását nem
igényli: a közbeszerzési tervben szereplő 20.000 eFt kiegészül az időközben eredményesen
lezárult „Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat elkészítése" eljárás becsült értéke és
tényleges szerződéses összegének különbözetével (4.025 eFt), valamint a Főépítészi Osztály
tervezési feladatokra biztosított forrásából biztosított 1.475eFt összeggel.
A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a
bizottság elnöke a bizottság döntését a Képviselő-testület ülésén ismerteti. Fentiek alapján kérem
a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozatot meghozni
szíveskedjenek.

Határozati javaslat:
1.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Javaslat a
közbeszerzési terv módosítására a KMOP-2009-5.1.1/a jelű szociális városrehabilitációs
pályázatra benyújtani tervezett Kis-Pongrác lakótelep tervezési feladatainak előkészítése
érdekében" tárgyú előterjesztés alapján jóváhagyja a 2009. évi közbeszerzési terv 1. sz. melléklet
szerinti módosítását valamint a módosítás közzétételét.
Határidő:
Felelős:
Előkészítésért felelős:
Végrehajtás előkészítéséért felelős:

azonnal
Verbai Lajos polgármester
dr. Neszteli István jegyző
Szarvasi Ákos főosztályvezető

Budapest, 2009. december 4.
Mozsár Agr
Törvényességi szempontból látta:

dr. Neszteli István
jegyző

1. sz. melléklet - 2009. évi közbeszerzési terv módosítása

1. sz. melléklet - 2009. évi közbeszerzési terv módosítása

A 1006/2009.(V.26.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozattal jóváhagyott, az 1510/2009
(IX.24.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozattal módosított 2009. évi közbeszerzési terv a 38.
sorra vonatkozóan:
Srsz.

A beszerzés tárgya

Egyszerű eljárások
38.
Településrendezési feladatok

Kerületi Városrendezési és
Építési Szabályzat
elkészítése

Becsült érték
(bruttó eFt)

Megjegyzés

Forrás

20.000

Ebből 20.000
Keretmegállapodásos
eljárásban a Főépítész
részére
Egyszerű
közbeszerzési eljárás

Önkormányzati
költségvetés

30.000

Önkormányzati
költségvetés

A 1006/2009.(V.26.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozattal jóváhagyott, az 1510/2009
(IX.24.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozattal módosított 2009. évi közbeszerzési terv
módosításának javaslata a 38. sorra vonatkozóan:

Srsz.

A beszerzés tárgya

Egyszerű eljárások
38.
Településrendezési feladatok
Kerületi Városrendezési és
Építési Szabályzat
elkészítése

Becsült érték
(bruttó eFt)

Megjegyzés

Forrás

25.500

Egyszerű
közbeszerzési eljárás
Egyszerű
közbeszerzési eljárás

Önkormányzati
költségvetés
Önkormányzati
költségvetés

25.975

