
Szentkirályszabadja Község
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja
Petőfi u. 12.

Szám: 1 /2010.

Jegyzőkönyv

Készült: Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2010. 
január 15-én 14.00 órai  kezdettel megtartott rendkívüli testületi ülésen.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. 
u. 12.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:

Napirend: 1.) Szentkirályszabadja, Erdő sétány útépítés, csapadékvíz elvezetés 
tárgyú közbeszerzési eljárás beérkezett ajánlatokról döntés

                  2.)  Szentkirályszabadja,  Szondi és Akácfa  utcák útburkolat 
megerősítése tárgyú közbeszerzési eljárás beérkezett ajánlatokról 
döntés

Iványi András köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület 8 fővel 
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Kun Gazda Melinda és Öveges János 
képviselőket  kérte  fel.  A  hitelesítők  személyével  a  testület  egyhangúlag – 8 igen 
szavazattal határozathozatal nélkül – egyetértett.
Ismertette az írásos napirendet, amelyet a testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal  
határozathozatal nélkül – elfogadott.
Szántód  László  jegyző  urat  távollétében  –  megbízása  alapján  –  Kovács  Zsolt 
műszaki tanácsos helyettesíti.

1. napirend - Szentkirályszabadja, Erdő sétány útépítés, csapadékvíz 
elvezetés  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  beérkezett  ajánlatokról 
döntés

Iványi  András tájékoztatta a jelenlévőket,  hogy a TEÚT2009. pályázaton mindkét 
projektre nyert az önkormányzat támogatást. Az Erdő sétány felületzárási munkáinak 
elvégzésére a vállalt 5.480.589 Ft önrészhez 5.059.006 Ft támogatást ítélt meg kiíró, 
a  Szondi  és  Akácfa  utcák  útburkolat  megerősítésére  a  7.637.359  Ft  önrészhez 
7.049.870 Ft összegű támogatást nyert az önkormányzat.
A  két  projektre  egyidejű  közbeszerzési  eljárás  indult,  amelyre  a  kiírt  határidőre 
mindkét beruházásra 4 ajánlat érkezett. Mind a 4 ajánlattevő mindkettő beruházásra 
benyújtotta ajánlatát.
Felkérte Kovács Zsolt műszaki kollégát, ismertesse az ajánlatokat és a testületi ülést 
megelőző  Közbeszerzési  Bíráló  Bizottsági  ülésen  született  javaslatokat  a 
kivitelezőkre vonatkozóan.
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Kovács  Zsolt: A  Közbeszerzési  Bíráló  Bizottsági  áttekintette  a  beérkezett 
ajánlatokat és véleményezte azokat. Ismertette a négy ajánlattevő adatait: 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024. Budapest, Fényes E. u. 7-13.)
Colas Út Zrt. (3300. Deák F. út 49.)
Magyar Aszfalt Kft. (1135. Budapest, Szegedi út 35-37.
MAKADÁM Kft. (9028. Győr, Külső Sági u. 20.) 

Elmondta,  hogy  az  egyszerű  közbeszerzési  eljárásban  3  ajánlattevő  érvényes 
ajánlatot  nyújtott  be,  1  érvénytelen  ajánlat  érkezett,  amelynek  indoka,  hogy  a 
MAKADÁM  Kft.  a  hiánypótlási  felszólítás  ellenére  sem  csatolta  az  Ajánlattételi 
felhívás V.7.9. pontjában kérteket, miszerint: „Ajánlattevőnek tájékoztatást kell adnia 
arról,  hogy  rendelkezik-e  kivitelezési  felelősségbiztosítással,  illetve  ha  nem, 
szándéknyilatkozatot ennek megkötésére vonatkozóan”.
A  Bíráló  Bizottság  ezért  javasolta  a  MAKADÁM  Kft.  ajánlatát  érvénytelennek 
tekinteni.
A  Bíráló  Bizottság  az  Erdő  sétány  felületzárási  munkáinak  elvégzésére  a 
legkedvezőbb ajánlatot  benyújtó  – bruttó  9.373.889 Ft  vállalási  összeg – Magyar 
Közút Nonprofit Zrt-t javasolta megbízni.

Hozzászólás, ellenvélemény nem hangzott el, Iványi András szavazásra bocsátotta a 
Bíráló Bizottság javaslatát.
Aki  az  írásos  előterjesztésben  megfogalmazottakkal  és  a  szóbeli  kiegészítéssel 
egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

1./2010.(I.15.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
Bíráló  Bizottság  (továbbiakban:  BB)  javaslatára  a  legkedvezőbb 
ajánlatot  tevő MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT Zrt-t  (1024 Budapest, 
Fényes  E.  u.  7-13.)  bízza meg a  Szentkirályszabadja,  Erdő  sétány 
felületzárási munkáinak elvégzésével. A vállalkozói díj összege bruttó 
9.373.889,-Ft.
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.
A  BB  megállapítása  és  javaslata  alapján  a  Képviselő-testület  a 
MAKADÁM Kft. (9028 Győr, Külső Sági u. 20.) ajánlatát a Kbt. 88. § 
(1) f) alapján érvénytelennek minősíti, mivel a hiánypótlási felszólítás 
ellenére sem csatolta a Ajánlattételi felhívás V.7.9. pontjában kérteket: 
Ajánlattevőnek  tájékoztatást  kell  adnia  arról,  hogy  rendelkezik–e 
kivitelezési  felelősségbiztosítással,  illetve  ha  nem, 
szándéknyilatkozatot ennek megkötésére vonatkozóan.
Felelős Iványi András polgármester
Határidő: azonnal
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2. napirend - Szentkirályszabadja, Szondi és Akácfa utcák útburkolat 
megerősítése tárgyú közbeszerzési  eljárás beérkezett  ajánlatokról 
döntés

Kovács Zsolt  elmondta, hogy az ismertetettek szerint 3 érvényes és 1 érvénytelen 
ajánlat érkezett. A MAKADÁM Kft. a hiánypótlást ebben az eljárásban sem csatolta. 
A Bíráló Bizottság az ajánlatok értékelését követően a legkedvezőbb ajánlatot tevő – 
bruttó  9.954.266  Ft  vállalási  összeg  –  Colas  Út  Zrt-t  javasolta  a  beruházás 
kivitelezésére megbízni.

Iványi András vitára bocsátotta a napirendet.

Ellenvélemény, észrevétel nem hangzott el, Iványi András szavazásra bocsátotta a 
napirendet.

Aki egyetért az írásos előterjesztésben foglaltakkal és a szóbeli ismertetéssel, kérem, 
kézfeltartással jelezze.
A testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

2./2010.(I.15.) sz. Kt. határozat:
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
Bíráló  Bizottság (továbbiakban:  BB)  javaslatára  a  legkedvezőbb 
ajánlatot tevő  Colas Út Zrt-t (3300 Eger, Deák F. út 49.) bízza meg a 
Szentkirályszabadja,  Szondi  és  Akácfa  utcák  útburkolat 
megerősítésével. A vállalkozói díj összege bruttó 9.954.266,-Ft.
Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.
A  BB  megállapítása  és  javaslata  alapján  a  Képviselő-testület  a 
MAKADÁM Kft. (9028 Győr, Külső Sági u. 20.) ajánlatát a Kbt. 88. § 
(1) f) alapján érvénytelennek minősíti, mivel a hiánypótlási felszólítás 
ellenére sem csatolta a Ajánlattételi felhívás V.7.9. pontjában kérteket: 
Ajánlattevőnek  tájékoztatást  kell  adnia  arról,  hogy  rendelkezik–e 
kivitelezési  felelősségbiztosítással,  illetve  ha  nem, 
szándéknyilatkozatot ennek megkötésére vonatkozóan.
Felelős Iványi András polgármester
Határidő: azonnal

Török Imre képviselő 14.10 órakor megérkezett, a jelen lévő képviselők létszáma 9 
főre nőtt.

Néhány mondatban tájékoztatta Iványi András az eddig elhangzottakról.

Cseh Lajos arról érdeklődött, hogy az Erdő sétány munkáinak során megoldódik-e a 
régóta gondot okozó csapadékvíz elvezetése.

Péter Ferenc tájékoztatta, hogy a beruházás tartalmazza a csapadékvíz elvezetést, 
részletesen ismertette ennek technikai megoldását.
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Fodor  Márton arra  hívta  fel  a  figyelmet,  hogy  a  beruházások  során  kísérjék 
figyelemmel  a  kivitelezést,  ne  kerüljön  sor  a  későbbiekben  utómunkákra,  plusz 
költségek ne merüljenek fel. 

Péter Ferenc elmondta, hogy az Erdő sétány esetében ezzel a beruházással az I.  
ütem készül el, az árokburkolás nem fért bele a magas költségek miatt. A II. ütem 
során, amikor a hengerelt aszfalt felkerül az útra, akkor kerül sor az árokburkolásra 
is. Ezzel a beruházással 8-10 évig megfelelő útburkolata lesz az Erdő sétánynak, a 
II.  ütem  pénzkérdés,  attól  függ,  mikor  lesz  rá  fedezet.  Az  építési  engedély 
tartalmazza a teljes munkát, ami 20 millió feletti összeg lenne, de a pályázatban a 
csökkentett tartalom került beépítésre a takarékosság miatt. 

Szó esett még arról, hogy amennyiben a beruházások kisebb költséggel készülnek el 
a pályázatokban szereplő összegeknél, mi lesz a támogatási összegekkel.

Iványi András elmondta, hogy arányosan kevesebb támogatást lehet majd lehívni, 
de  élni  szeretnének  a  támogatási  szerződés  módosításával,  amennyiben  ez 
lehetséges és indokolt lesz.

A napirendhez egyéb hozzászólás nem hangzott el, Iványi András polgármester az 
ülést 14.25 órakor berekesztette.

Kmf.

Szántód László jegyző által megbízott:

Iványi András Kovács Zsolt
polgármester műszaki tanácsos

 

Dr. Kun Gazda Melinda Öveges János
képviselő  képviselő
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