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Tárgy: Javaslat a 2010. évi Közbeszerzési terv 
módosítására (Településrendezési tervek 
terveztetésével kapcsolatosan) 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a március 18-i ülésén, a 
740/2010.(111.18.) sz. Bp.Főv.X.ker.Kőb.Önk. határozatával fogadta el az Önkormányzat 2010. évi 
Közbeszerzési tervét. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 564/2009.(IV.16.) sz. 
Bp.Főv.X.ker.Kőb.Önk. határozatában egyetértett a kerület teljes közigazgatási területére kiterjedő, 
ütemezetten, területrészenként készülő Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) 
készítésével, melynek első területrészére, a Hungária krt. - Kerepesi út - Pongrácz út - Horog utca 
- Kőbányai út által határolt területre jelenleg már folyik a tervezés. A döntésnek megfelelően 
folytatni kell a tervkészítést a további területegységekre vonatkozóan, valamint kiegészíteni 
tematikus tervezési feladatokkal, pl. az alapintézményi ellátottság elhelyezési szabályaival, a 
parkolás felülvizsgálatával, a reklám és pavilon elhelyezésének előírásaival. 

A kerületi településrendezési feladatok az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, 
többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvényben (Étv.) foglaltak alapján az önkormányzat 
kezéből ki nem adható feladatok, amelyek terveztetése - nagyságrendjükből adódóan -
közbeszerzési eljárás útján pályáztatandó. 
Az általunk lefolytatni kívánt közbeszerzési eljárás egyszerű eljáráson belüli keretmegállapodásos 
eljárás, melynek során az eljárás első részében kiválasztásra kerülhetnek azok az ajánlattevők, 
amelyekkel keretmegállapodás megkötésére kerülne sor. A eljárás második részében a kiválasztott 
ajánlattevők közül hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban választható ki az, akivel a 
konkrét közbeszerzés megvalósítása céljából szerződés köthető. 

A keretmegállapodásos közbeszerzés becsült értéke 2010. évre vonatkozóan - a költségvetésben 
általános rendezési tervek készítésére rendelkezésünkre álló - bruttó 50 Millió forint (nettó 40 
Millió forint). 

A településrendezési tervek készíttetése a költségvetés tervezésétől, a közbeszerzési terv elfogadása 
utáni pályáztatás lebonyolításáig, a terveztetés, valamint az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) előírásai szerint 
lefolytatandó többkörös véleményezési eljárás igen hosszú, egy évet is meghaladó időt vesz 
igénybe. Ráadásul az egybeszámítás szabályai miatt az előre ütemezett terveztetéseken kívüli, 
egyéb tervmódosítási igények alapvetően kezeihetetlenek az időben elhúzódó előkészítés miatt. 

Ezért indokolt a kerületi szabályozási tervekre vonatkozóan a keretmegállapodásos közbeszerzést 
két év időtartamra kiírni. A pályázati felhívás összeállításához a közbeszerzési időszakra vonatkozó 
beszerzési összegeket javasolt a következők szerint meghatározni az előző években tervezésben 
rendelkezésre álló, és felhasznált költségekre tekintettel: 

2010. év nettó 40.000.000,- Ft 
2011. év nettó 40.000.000,- Ft 

Ehhez szükséges a jóváhagyott Közbeszerzési terv 1.2.1 Általános rendezési tervek sorát a 
Határozati javaslat szerinti kiemeléssel kiegészíteni. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi Határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
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Kőbányai Önkormányzat 
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Főépítészi Osztály 
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Határozati javaslatok; 

1. Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
településrendezési tervek két év időtartamra vonatkozó terveztetése céljából 2011. évre nettó 
40.000.000,- Ft-ot biztosít. 

2. Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 740/2010.(111.18.) sz. 
Bp.Főv.X.ker.Kőb.Onk. határozatával elfogadott 2010. évi Közbeszerzési tervét az alábbiak 
szerint kiegészíti: 

Tervezett beszerzés megnevezése 

Tervezett beszerzés 
előzetesen becsült nettó 

költsége 
(HUF) 

Megjegyzés 

1.2.1 Általános rendezési tervek 80 000 000 
Keretmegállapodásos 
eljárás, 2 éves keret 

Önk. Költségvetés 

Egyben felkéri a Polgármester a közzététel érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István j egyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Szarvasi Ákos főosztályvezető 
Mozsár Ágnes főépítész 

Budapest, 2010. május 11. 

Mozsár Ai 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
j e g y z ő 


