
ELŐTERJESZTÉS 5. 
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján 

 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2022. április 29. 

A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület 

Az előterjesztést készítette: Russói László, titkár 

Előterjesztő: polgármester 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 

A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített 

A szavazás módja: nyílt, név szerinti 

 

Előterjesztés 

 

Nagymaros Város Önkormányzata 2022. április 29.-i ülésére 

 

„Elsővölgy utca Vis maior események elhárítása" pályázat ügye 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Nagymaros Város Önkormányzata az EKR-ben „Elsővölgy utca vis maior események elhárítása" 

tárgyában beszerzési eljárást folytatott le. A pályázat száma és elnevezése: Belügyminisztérium, mint 

Támogató vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján nyújt támogatást 

 

1. a BMVIS/102-2/2020 iktatószámú Támogatói okirat szerint az ebr42 önkormányzati információs 
rendszerben 454514 ebr42 azonosító számon bejelentett,  
melynek összege nettó 12.133.858,- Ft 

2. a BMVIS/55-1/2021 iktatószámú Támogatói okirat szerint az ebr42 önkormányzati információs 
rendszerben 486961 ebr42 azonosító számon bejelentett, 
melynek összege nettó 16.410.324,- Ft 
vis major károk elhárítására. 

      A két pályázatból elnyert támogatás összesen: nettó 28.544.182,- Ft 

3. A beszerzési eljárásban 4 db ajánlat érkezett. 
 

4. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat és az értékelés során az 
összességében legkedvezőbb ajánlat bírálatát kezdte meg. 

 

5. A Bírálóbizottság megállapította, hogy a Bálványfa General Környezetrendező, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata az összességében a legkedvezőbb megajánlást 
tartalmazza. 



 

6. A rendelkezésére álló anyagi fedezet (RAF) összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez 
az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. A RAF nettó összege: 
28.544.182,- Ft. Ezzel szemben a Bálványfa General Környezetrendező, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. ajánlata összesen nettó 56.860.527,- Ft 
 

A szükséges kiegészítő forrás (önerő): nettó 28.316.345 Ft, azaz bruttó 35.961,758,- Ft. 
 

 
A Bírálóbizottság javasolja, hogy amennyiben az ajánlatkérő biztosítani tudja a szükséges mértékű 

anyagi fedzetet saját költségvetési forrásból, akkor a képviselő testület nyilvánítsa az eljárást 

erdményesnek. 

 

Amennyiben a szükséges kiegészítő forrás nem áll rendelkezésre akkor a Képviselő-testület nyilvánítsa 

az eljárást a Kbt. 75. § (2) bel. b) pontja szerint  eredménytelennek és ne hirdessen nyertes ajánlattevőt. 

 

A beérkezett legkedvezőbb ajánlat alapján a pályázat megvalósításához több mint 50 %-os önerőre 
lenne szükség, mellyel a felelős gazdálkodás elvének ellentmondó anyagi terhet vállalna az 
Önkormányzat. Erre tekintettel azt javaslom, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárást a tisztelt 
Képviselő-testület nyilvánítsa eredménytelennek és a folyamatban lévő a 486961 ebr42-es 
azonosító számon elnyert támogatási összeghez nyújtson be a Belügyminisztérium által kiírt vis 
maior események elhárítására újabb pályázatot. 
 

 

 

Nagymaros, 2022. április 27. 

 

Mellékletek: 

ajánlattételi felhívás 

bontási jegyzőkönyv 

Bíráló Bizottság jegyzőkönyve 

  



Határozati javaslat 

___/2022 (IV.___.) Képviselő-testületi határozat 

 

1. Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az „Elsővölgy 
utcai vis maior események elhárítása” tárgyú projekt megvalósításához a szükséges 
kiegészítő forrás (bruttó 35.961.758,- Ft) sem támogatási, sem saját költségvetési forrásból nem 
áll rendelkezésre. 
 

2. Fentiekre tekintettel a Képviselő-testület az ebr42 önkormányzati információs rendszerben 
454514 ebr 42, valamint 486961 ebr42 azonosító számon az EKR-ben bejelentett vis major károk 
elhárítására lefolytatott eljárást a Kbt. 75. § (2) bel. b) pontja szerint  eredménytelennek 
nyilvánítja. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 454514 ebr42-es azonosító számon 

elnyert támogatási összeg vonatkozásában a Magyar Államkincstár felé tegye meg a szükséges 
lemondó nyilatkozatot. Az Önkormányzatot ezzel összefüggésben visszafizetési kötelezettség 
nem terheli, a beruházás utófinanszírozott. 

 
4. Továbbá a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Elsővölgy utcai vis maior 

kárral érintett vízelvezető árok újratervezésére - kiegészítve az út felújításának tervezésével -
kérjen be ajánlatokat annak érdekében, hogy a 486961 ebr42-es azonosító számon elnyert 
támogatási összeghez a Belügyminisztérium által kiírt vis maior események elhárítására az újabb 
pályázatot benyújthassa. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 


