
 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 10-én 

megtartott soron kívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: Boldog István polgármester 

   Kecskés Mihályné képviselő 

   Keresztes Péter Pál képviselő 

                        Vágner Olivér képviselő 

   Virágné Lukács Gabriella képviselő 

 

                         Finta Adrienn jegyző 

 

Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 5 fő képviselő az 

ülésen jelen van,  a képviselő-testület határozatképes.  

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Virágné Lukács Gabriella és Keresztes Péter Pál képviselőket 

javasolja, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

Boldog István polgármester: telefonon történt a soron kívüli képviselő-testületi ülés 

összehívása, javaslom a következő  napirendi pont megtárgyalását: 

 

Napirend: 

 

1./ Előterjesztés „Kétpó  belterületi úthálózat fejlesztése” tárgyában zajló általános egyszerű 

közbeszerzési eljárás során érkezett ajánlat elbírálásáról 

 

A napirendet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés „Kétpó  belterületi úthálózat fejlesztése” tárgyában zajló általános egyszerű 

közbeszerzési eljárás során érkezett ajánlat elbírálásáról 

 

Boldog István polgármester: a temetőnél szeretnénk 25 állásos parkolót létrehozni, a Jókai 

Mór utat felújítani, valamint a művelődési környékét rendbe tenni, a vízelvezetést megoldani. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

 

 

 



Kétpó Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2012.(XI.10.) önkormányzati határozata 

 

„Kétpó  belterületi úthálózat fejlesztése” tárgyában zajló általános egyszerű 

közbeszerzési eljárás során érkezett ajánlat elbírálásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 81. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

Kétpó Község Önkormányzata általános egyszerű közbeszerzési eljárást kezdeményezett – 

tárgyalás tartásával - a „Kétpó belterületi úthálózat fejlesztése” tárgyában. 

 

1)Az eljárást kezdeményező ajánlati felhívás 2012. október 25-én került megküldésre az 

ajánlatkérő által kiválasztott ajánlattevők részére. 

Az ajánlatkérő térítésmentesen bocsátotta az ajánlattevők rendelkezésére az ajánlattételt 

megkönnyítő ajánlati dokumentációt. 

Az ajánlattételi határidő 2012. november 9-én, 9.00 órakor lejárt. Az ajánlattételi határidő 

lejártáig 2 ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát.  

 

2)Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő az eljárást kezdeményező ajánlattételi felhívásban az 

eljárás eredményének megállapítására egyetlen szempontot, a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatást határozta meg mindkét ajánlati rész vonatkozásában, a nyertes ajánlattevő a 

következő: 

1. Ajánlattevő neve: Szalay Bau Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 9012 Győr, Garam János u. 2/1. 

 Ajánlattevő levelezési címe: 9012 Győr, Garam János u. 2/1. 

Ajánlati ár: bruttó  26 440 538.-Ft  

2)A Szalay Bau Kft. ajánlata formailag és tartalmilag is megfelel a kiírás dokumentumaiban 

támasztott követelményeknek, ezért ajánlata érvényesnek tekinthető. 

3)Az eredmény kihirdetéséhez, illetve a szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezet az 

ajánlatkérő rendelkezésére áll. 

Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás a Kbt. 250. § (3) g) pontja alapján az ajánlatok 

elbírálásáról készült összegzés megküldésével történik meg az ajánlattevő felé, az Európai 

Uniós forrásból megvalósuló projektek megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárások 

lefolytatására irányadó, 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet szerinti minőségi tanúsítvány kiadását 

követően. A szerződés aláírására legkorábban az összegzés megküldését követő 10. napon 

kerülhet sor, a Kbt. 250.§ (3) h) pontja értelmében. 

 



Határidő: 2012. november 30. 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről értesülnek: 

 

1. Képviselőtestület tagjai helyben 

2. Boldog István polgármester helyben 

3. Finta Adrienn jegyző helyben 

 

Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

 

 

 

 

 

/ Boldog István /    kmf.   / Finta Adrienn/ 

  polgármester                jegyző 

 

 

 

 

/ Virágné Lukács Gabriella /      / Keresztes Péter Pál / 

            képviselő                                                                                      képviselő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


