
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 

Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 21-én 15 
órára összehívott rendkívüli testületi üléséről.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

                        Cserszegtomaj, Iskola u. 17.

 

Jelen  vannak: Bartha  Gábor  polgármester,  Kőműves  Károlyné  alpolgármester,  Elekes  István, 
Molnár Gabriella, Palkovics Zoltánné, Román Erika, Szeles András György képviselők.

 

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: Berta Sándorné jegyző 

 

Polgármesteri Hivatal részéről: Fogarasi Andrea műszaki ügyintéző

 

Bokor Gergő közbeszerzési szakértő

 

Napirend előtt:
 

Bartha  Gábor  polgármester: Köszöntötte  a  megjelenteket.  Megállapította,  hogy  az  ülés 
határozatképes,  mivel minden képviselő,  valamint a polgármester jelen van.  Az ülést  14 óra 55 
perckor megnyitotta. 

A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Illés Andreát.

A jegyzőkönyv hitelesítőjére javaslatot tett Molnár Gabriella képviselő személyében.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással Molnár Gabriella képviselőt bízta meg a 
jegyzőkönyv hitelesítésére.

Ismertette  a  rendkívüli  képviselő-testületi  ülés  napirendi  pontját,  ami  „Cserszegtomaj  zölden 
gondolkodik”  című  NYDOP-4.1.1/D-11-2011-0009  azonosító  számú  pályázaton  elnyert 
fenntarthatósági  mintaprojekt  és  porfogó  utcafásítás  a  Barlang  utcában  és  a  Tomaji  temető 
parkolójában,  valamint  kapcsolódó  építési  munkák  megvalósítására  kiírt  közbeszerzési  eljárás 
keretében beérkezett ajánlatok elbírálása. 

Hozzászólás, kiegészítés hiányában szavazásra tette fel a napirend elfogadását.

A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a napirendet egybehangzó, 7 igen szavazattal elfogadta.

 

Napirend:
 

1.)    „Cserszegtomaj zölden gondolkodik” című NYDOP-4.1.1/D-11-2011-0009 azonosító 
számú  pályázaton  elnyert  fenntarthatósági  mintaprojekt  és  porfogó  utcafásítás  a 
Barlang  utcában  és  a  Tomaji  temető  parkolójában,  valamint  kapcsolódó  építési 
munkák  megvalósítására  kiírt  közbeszerzési  eljárás  keretében  beérkezett  ajánlatok 



elbírálása
            Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester

           (Bírálóbizottsági ülés jegyzőkönyve a jkv. mellékletét képezi)

 

Bartha  Gábor  polgármester: Ismertette  a  napirendet.  Elmondta,  a  képviselő-testületi  ülést 
megelőzően  a  Bírálóbizottság  ülésezett.  Kérte  Bokor  Gergő  közbeszerzési  szakértőt,  adjon  az 
eljárásról bővebb tájékoztatást.

 

Bokor Gergő közbeszerzési szakértő: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a közbeszerzési eljárás során 
3 ajánlattevő lett felkérve ajánlattételre, az ajánlattételi határidő lejáratáig mindhárom ajánlattevő 
benyújtotta ajánlatát. A Közbeszerzési törvény 98 §. (2) bekezdése alapján mindhárom ajánlattevő 
esetében vizsgálni kellett azon feltételt, miszerint tárgyaláson csak szerződés teljesítésére alkalmas, 
kizáró ok hatálya alá nem tartozó ajánlattevő vehet részt. Ezek alapján hiánypótlás került kiküldésre 
valamennyi  ajánlattevő felé.  A megjelölt  határidő lejáratáig a  Magnolia  Art Kertépítő  Kft.  és  a 
Prenor Kertészeti  és Parképítő Kft.  eleget tett  a hiánypótlási  felhívásnak, az Astrantia Kft.  nem 
nyújtott  be  hiánypótlást.  Az utóbbi  ajánlattevő  több  más,  érvényességi  hiánypótlásra  is  fel  lett 
szólítva.  Az  Astrantia  Kft.  a  tárgyaláson  így  nem  vehetett  részt.  A két  ajánlattevővel  2012. 
november 16-án 11 órától  és 11 óra 30 perctől  került  lefolytatásra  a tárgyalás.  A tárgyaláson a 
felhívásban  foglaltaknak  megfelelően  oly  módon  vettek  részt  az  ajánlattevők,  hogy  az  első 
ajánlattevő a Magnolia Art Kertépítő Kft., a második ajánlattevő a Prenor Kertészeti és Parképítő 
Kft. volt. Ez a sorrend az ajánlatok benyújtásának fordított sorrendje alapján került meghatározásra. 
Egyéb,  érvényességgel  kapcsolatos  hiánypótlásra  is  fel  lett  a  két  ajánlattevő  szólítva,  melyet  a 
Magnolia  Art  Kertépítő  Kft.  a  tárgyalás  előtt  benyújtott,  a  Prenor  Kertészeti  és  Parképítő  Kft. 
november  19.  (hétfő)  12  órában  meghatározott  határidőig  nyújtott  be.  A tárgyalást  követően 
mindkét  ajánlattevő  végleges  ajánlattételre  lett  felkérve,  ehhez  megkapták  a  szükséges 
dokumentumokat.  A dokumentumok  becsatolása  a  végleges  ajánlat  részeként  elő  lett  írva  az 
ajánlattevők részére. Ezt követően a végleges ajánlatokat benyújtották az ajánlattevők. A Prenor 
Kertészeti  és  Parképítő  Kft.  15.159.996  Ft  nettó  összegű  végleges  ajánlatot,  a  Magnolia  Art 
Kertépítő Kft.  14.248.961 Ft nettó összegű végleges ajánlatot  nyújtott  be.  A végleges ajánlatok 
bontásakor felolvasásra került a nettó 14.244.842 Ft összegű rendelkezésre álló anyagi fedezet. A 
Bírálóbizottság végigtárgyalta az ajánlattevők érvényességi feltételeit. Megállapításra került, hogy 
az  Astrantia  Kft.  jogszerűen  lett  érvénytelenné  nyilvánítva,  valamint  az,  hogy a  Magnolia  Art 
Kertépítő Kft. és a Prenor Kertészeti és Parképítő Kft. ajánlata érvényes. A két érvényes ajánlat 
közül az alacsonyabb összegű ajánlatot a Magnolia Art Kertépítő Kft. tette, az ajánlati összeg ebben 
az  esetben  is  nettó  4.119  Ft-tal  meghaladja  a  rendelkezésre  álló  nettó  anyagi  fedezetet.  A 
Bírálóbizottság olyan javaslatot tett a képviselő-testület, mint döntéshozó felé, hogy amennyiben a 
nettó  4.119  Ft  összegű  plusz  fedezet  rendelkezésre  áll,  abban  az  esetben  javasolja  nyertesnek 
kinyilvánítani  a  Magnolia  Art  Kertépítő  Kft-t.  Ennek  tükrében  javasolja  a  Bírálóbizottság  a 
közbeszerzési  eljárást  eredményessé  nyilvánítani.  A bizottság  nem jogosult  a  4.119  Ft  +  ÁFA 
összegű plusz fedezetről dönteni.

 

Berta  Sándorné  jegyző: Csekély  összegről  van  szó.  Ha  új  közbeszerzési  eljárás  kerülne 
lefolytatásra,  annak  ennél  lényegesen  magasabb  költségvonzata  lenne.  A  hivatal  pénzügyi 
ügyintézője tájékoztatása alapján a plusz fedezet rendelkezésre áll. Amennyiben a képviselő-testület 
a Bírálóbizottság javaslatát elfogadja, a kivitelezés megvalósítását nem akadályozza a plusz fedezet 
rendelkezésre bocsátása.

 

Bartha  Gábor  polgármester: Megköszönte  a  Bírálóbizottság  munkáját.  A  Bírálóbizottságtól 



érkezett  javaslat  szerint  Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
„Cserszegtomaj  zölden  gondolkodik”  című  NYDOP-4.1.1/D-11-2011-0009  azonosító  számú 
pályázaton  elnyert  fenntarthatósági  mintaprojekt  és  porfogó utcafásítás  a  Barlang  utcában  és  a 
Tomaji  temető  parkolójában,  valamint  kapcsolódó  építési  munkák  megvalósítására  kiírt 
közbeszerzési  eljárás  nyertesének  a  14.248.961  Ft  +  ÁFA összegű  ajánlatot  adó  Magnolia  Art 
Kertépítő Kft-t (Cserszegtomaj) hirdeti ki. A Képviselő-testület a rendelkezésre álló 14.244.842 Ft-
on felül 4.119 Ft-ot saját forrásként a 2013. évi költségvetésében biztosít.

Szavazásra  tette  fel  az  elhangzott  szóbeli  határozati  javaslat  elfogadását.  Elmondta,  az 
önkormányzat Szervezeti  és Működési Szabályzata szerint jelen esetben a döntéshozatalhoz név 
szerinti szavazás tartása szükséges. A név szerinti szavazás lebonyolításához átadta a szót Berta 
Sándorné jegyzőnek.

 

Berta Sándorné jegyző: Elmondta, a Közbeszerzési törvény is előírja bírálat esetében a név szerinti 
szavazás tartását. Ismertette a név szerinti szavazás menetét. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az 
SZMSZ  szerint  a  név  szerinti  szavazás  során  olvasni  fogja  a  neveket,  majd  igen,  nem,  vagy 
tartózkodással lehet szavazni, amit írásban rögzít. 

 

Bartha Gábor polgármester: igen

Kőműves Károlyné alpolgármester: igen

Elekes István képviselő: igen

Molnár Gabriella képviselő: igen

Palkovics Zoltánné képviselő: igen

Román Erika képviselő: igen

Szeles András György képviselő: igen

 

Bartha  Gábor  polgármester:  A  szavazást  követően  megállapította,  hogy  a  képviselő-testület 
egybehangzó, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

180/2012.(XI.21.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  „Cserszegtomaj  zölden 
gondolkodik”  című  NYDOP-4.1.1/D-11-2011-0009  azonosító  számú  pályázaton  elnyert 
fenntarthatósági  mintaprojekt  és  porfogó  utcafásítás  a  Barlang  utcában  és  a  Tomaji  temető 
parkolójában,  valamint  kapcsolódó  építési  munkák  megvalósítására  kiírt  közbeszerzési  eljárás 
nyertesének  a  14.248.961  Ft  +  ÁFA  összegű  ajánlatot  adó  Magnolia  Art  Kertépítő  Kft-t 
(Cserszegtomaj) hirdeti ki. A Képviselő-testület a rendelkezésre álló 14.244.842 Ft-on felül 4.119 
Ft-ot saját forrásként a 2013. évi költségvetésében biztosít.

 

Felelős: Bartha Gábor polgármester

Határidő: 2012. december 4., illetve folyamatos

 

Bartha Gábor polgármester: Elmondta, a pályázat szerződéses határideje 2013. tavaszára tehető.



Mivel  több napirend és hozzászólás nem volt,  Bartha Gábor polgármester  15 óra 12 perckor  a 
rendkívüli ülést bezárta.

 

kmf.

 

Bartha Gábor s.k.                                                                              Berta Sándorné s.k.

polgármester                                                                                                         jegyző 

Illés Andrea s.k.

jegyzőkönyvvezető

 

 

 

A jegyzőkönyv hitelesítője:                     Molnár Gabriella s.k.

       képviselő


