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186/2022. (XII.14.) számú előterjesztés 

 
 
 
 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2022. december 14-i rendkívüli ülésére 

 
 
 
 

Tárgy:  Javaslat a „Tervezési feladat ellátása Budakalász város 
közvilágítás tervezésének, villamos tervezést igénylő feladatok 
elvégzése” tárgyban döntés felhatalmazására 

 
Előterjesztő:  dr. Göbl Richárd polgármester 
 
Készítette:   Nád Lilla Pályázati és Beszerzési csoport, csoportvezető 
 
Egyeztetve:  dr. Deák Ferenc Jegyző 

Bartháné Lázár Eszter irodavezető, Pénzügyi és Adóiroda 
 
Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 
 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    
 
 
 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 
  

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

Előterjesztés 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:  Javaslat a „Tervezési feladat ellátása Budakalász város közvilágítás 
tervezésének, villamos tervezést igénylő feladatok elvégzése” tárgyban döntés 
felhatalmazására 

 

 

Tisztelt Képviselő testület! 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 192/2022. (XI.30.) határozatában döntött 

a „Budakalász közvilágítás korszerűsítés” tárgyában a tervező kiválasztására irányuló beszerzési 

eljárás előkészítéséről, az eljárás lefolytatásáról, és a nyertes ajánlattevővel a tervezési szerződés 

megkötéséről. 

 

Budakalász Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő 2022. december 7-én „Tervezési feladat ellátása 

Budakalász város közvilágítás tervezésének, villamos tervezést igénylő feladatok elvégzése” tárgyban 

2022. december 13. (kedd) 12:00 óra ajánlattételi határidővel árajánlatkérést küldött 5 gazdasági 

szereplő részére. 

Az ajánlattételi határidő lejártáig 4 gazdasági szereplő nyújtotta be ajánlatát. Az ajánlatok értékelése 

folyamatban van. 

Jelen beszerzési eljárás új beszerzési igény, melyet a jelenlegi költségvetési rendelet nem tartalmaz. 

Jelen esetben a Képviselő-testületnek fel kell hatalmaznia a polgármestert, hogy a „Tervezési feladat 

ellátása Budakalász város közvilágítás tervezésének, villamos tervezést igénylő feladatok elvégzése” 

tárgyban bruttó 12 000 000 Ft összegig az eljárást lezáró döntést meghozhassa. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el. 

 

Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a „Tervezési 
feladat ellátása Budakalász város közvilágítás tervezésének, villamos tervezést igénylő feladatok 
elvégzése” tárgyban bruttó 12 000 000 Ft összegig az eljárást lezáró döntés meghozatalára, az eljárás 
eredményeképpen létrejövő tervezési szerződés aláírására nyertes ajánlattevővel, figyelemmel a 
moratóriummal és kötöttséggel kapcsolatos szabályozásra. 

Felelős:  polgármester 
Határidő: a szerződés megkötése legkorábban a szerződéskötési moratórium letelte után, 

legkésőbb az ajánlatok ajánlati kötöttségének idejében 
 
 
Budakalász, 2022. december 13. 
 

dr. Göbl Richárd 
   polgármester 

 


