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Ikt.sz.: H/1448-103/2022.       Előterjesztés száma: 153/2022. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. december 15 -i rendkívüli ülésére 

 

(A sürgősség indoka: a település teljes forgalomtechnikai felmérésének biztosítása) 

Előterjesztés tárgya: Döntés a település forgalomtechnikai felmérésének II. üteméről 

Előterjesztő: 

 

Pintér Lajos polgármester 

 

 

Előkészítette: 
Jancsó Szabolcs 

közterület-felügyelő 

 

Szakmai 

szempontból 

ellenőrizte: 

Szabóné Molnár Krisztina 

műszaki osztályvezető 

 

Pénzügyi 

szempontból 

ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika  

pénzügyi osztályvezető 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból 

ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Törvényességért 

felelős: 
dr. Finta Béla jegyző 

 

Tárgyalja: 
Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

rendkívüli ülése 

Egyeztetve, 

tájékoztatva: 
- 

Javasolt meghívott: - 

Az elfogadásához 

szükséges 

szavazattöbbség: 

minősített szavazattöbbség (költségvetési kötelezettséget érint) 

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük 
nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

I./ Előzmények 

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet előírásai szerint 

a közút kezelőjének a helyi közutakról – meghatározott adattartalommal – nyilvántartást kell vezetnie.  

Az ehhez szükséges feltérképezésre is alkalmas (majd egy komplex forgalomtechnikai-

forgalomszabályozási javaslat elkészítéséhez is szükséges) szoftverre, és a település úthálózatának 

feltérképezésére (az egyetlen ajánlatot tevő Intermap Térinformatikai és Közigazgatás-fejlesztési Iroda 

Kft. indikatív ajánlatát elfogadva) a 120/2022.(IX.29.) KT-határozat alapján 2022.10.12-én Szolgáltatási 

és Vállalkozási szerződést kötöttünk. 

A felmérést a Kft. elvégezte, amely során Szada Nagyközség teljes közigazgatási területét bejárta. Ennek 

során összesen 54 km hosszú úthálózatot tárt és mért fel, noha a megkötött szerződés keretei között 

eredetileg 19 km hosszú úthálózat feltérképezését vállalta 1.099.000.- Ft+ÁFA összeg díjazásért, 

amelyet az időközben lefolytatott tárgyalások során – változatlan vállalkozási díjért - felemelt 25 km-re.  

 

A későbbiekben elkészülő települési forgalomtechnikai tervhez elengedhetetlen a teljes úthálózatról 

rendelkezésre álló adatbázis, ezért a fennmaradó 29 km úthálózat-mennyiségre az előterjesztés 

melléklete szerinti árajánlatot kértünk - és kaptunk 1.000.000.-Ft+ÁFA értékben. 

 

II./ A döntéshez szükséges információk: 

Szada Nagyközség Önkormányzatának beszerzési szabályzatának IV. fejezet 1. pont b) bekezdése 

alapján „a 2.000.000 Ft-ot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárokat el nem érő egyedi beszerzési 

érték esetén legalább 3 db ajánlatot kell bekérni a lehetséges szállítóktól. 

Ugyanezen pont viszont kifejti, hogy „Nem kell három ajánlatot bekérni: 

• ha a szerződést műszaki- technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok 

védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, személy képes teljesíteni, 

• az ajánlatkérő előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség esetén, 

• az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. §-ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott 

tevékenység, mint szolgáltatás megrendelés esetén, 

• szakértői tevékenység megrendelése esetén, 

• azon megismételt beszerzések esetén, amelynél az első körben lefolytatott eljárás 

eredménytelenül zárult.” 

 

A fenti ok miatt nem volt szükség 3 ajánlat bekérésére mert az Intermap Kft egyedülállóan 

használja/kínálja az általa szolgáltatott szoftvert, mondhatni a műszaki-, technikai sajátosság miatt csak 

ez a cég képes elvégezni a megrendelni kívánt szolgáltatást. 

A szolgáltatás megrendeléséhez szükséges fedezet a 2022. évi költségvetés K62 Ingatlanok beszerzése, 

létesítése kiadási előirányzatán belül a „Pályázati szolgáltatások díjai” céljára elkülönített bruttó 44 MFt-

os keret nettó. 1.000.000,-Ft-nyi (azaz egymillió forintnyi) maradványösszegéből biztosított. 

 

Az előterjesztés melléklete: INTERMAP Intelligence in 3D mapping szoftver ajánlata a +29 km hosszú 

úthálózat felméréséről 

 

III./ A fentiek alapján a következő határozati javaslat elbírálását indítványozzuk, 

 

…/2022.(XII.15.) KT-határozat 

 

Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 153/2022. sz. 

előterjesztésben foglaltakra – GEOMETER rendszerrel végzett térinformatikai mérések és 

szolgáltatások céljára megvásárolja az INTERMAP Intelligence in 3D mapping szoftvert az ajánlott 

1.000.000.-Ft+ÁFA áron, felhatalmazva a Polgármestert, hogy azt - az opcionálisan felajánlott felhő-

szolgáltatás nélkül – az Önkormányzat nevében az Önkormányzat 2022. évi költségvetése K62 

Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadási előirányzata terhére megrendelje.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 


