
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 17-én 18:00
órakor megtartott rendkívüli, nyílt Képviselő-testületi üléséről. 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Bagó Ferenc:  Köszöntötte  az  ülésen  megjelent  képviselőket,  a  napirendi  pontok  előadóit  és  a
meghívottakat. Megállapította, hogy az ülésen 7 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.

Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: Szilágyi Kemál és Vas Gábor képviselők. 

Bagó  Ferenc: Tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  az  ülés  napirendjére  a  meghívóban
javaslatot tett. 

Bagó  Ferenc:  Felkérte  a  képviselő-testület  tagjait,  aki  egyetért  az  írásos  meghívóban  közölt
napirend tárgyalásával, kézfelemeléssel szavazzon.

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0 fő

116/2014.(VII.17.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ülésre meghirdetett
napirendi pont tárgyalását elfogadja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

N  apirendi pont:  

1.) Pannonhalma Óvoda bővítés, valamint útfelújítás tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti 
közbeszerzési eljárás eredmény ismertetése
Előadó: Jezsó György közbeszerzési szakértő

Bagó Ferenc: Felkérte Jezsó György közbeszerzési szakértőt, tájékoztassa a képviselő-testületet e
napirendi ponttal kapcsolatosan.

Jezsó György: Elmondta, hogy az ajánlattételi határidőre "A" Részre nyújtottak be egy ajánlatot, és
a "B" Részre egy ajánlattevő nyújtott  be ajánlatot.  Az ajánlatok bontását  követően az ajánlatok
formai és tartalmi tekintetben átvizsgálásra kerültek és  hiánypótlási felhívás került kiküldésre. A
hiánypótlási  felhívást  Fodor  Építőipari,  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.,  valamint  a
MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Kft. ajánlattevő teljesítették, és ezért az ajánlatuk érvényesek
és alkalmasak a további folyamatban való részvételre. 

1. számú Ajánlat:

"A" Részre Ajánlattevő neve:
Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u.9.
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Összesen nettó 27.637.795,- Ft

2. számú Ajánlat:

"B" Részre Ajánlattevő neve: MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Kft.

Ajánlattevő székhelye: 9028 Győr, Külső Sági u. 20.

Összesen nettó 2.441.000,- Ft

Elmondta  továbbá,  hogy  a  az  eljárás  a  jogszabálynak  megfelelően,  törvényesen  zajlott  le.  A
mennyiben a képviselő-testület elfogadja az eljárás eredményét, úgy azt határozati formában tegye
meg.

Bagó Ferenc: Megkérdezte, hogy van-e kérdés észrevétel?

Vas Gábor:  Úgy látja,  hogy,  hogy mind a két esetben a költségkereten  belül  adtak ajánlatot  a
cégek. Javasolta azok elfogadását.

Több  javaslat,  észrevétel  nem  hangzott  el,  így  a  polgármester  az  alábbi  határozati  javaslatot
terjesztette a képviselő-testület elé:

Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  „Pannonhalma  Óvoda  bővítés,
valamint útfelújítás” kivitelező kiválasztása tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti a  Kbt.  122. § (7)
bek. a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás során beérkezett ajánlatokat
az alábbiak szerint elfogadja:

1. számú Ajánlat:

"A" Részre Ajánlattevő neve:
Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u.9.

Összesen nettó 27.637.795,- Ft

2. számú Ajánlat:

"B" Részre Ajánlattevő neve: MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Kft.

Ajánlattevő székhelye: 9028 Győr, Külső Sági u. 20.

Összesen nettó 2.441.000,- Ft

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  Fodor  Építőipari,  Kereskedelmi  és
Szolgáltató  Kft.-vel,  valamint  a  MAKADÁM  Útépítő  és  Helyreállító  Kft.-vel  a  vállalkozási
szerződést kösse meg. 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal 
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Bagó  Ferenc:  Felkérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  aki  elfogadásra  javasolja  határozati
javaslatot, az kézfelemeléssel szavazzon. 

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0 fő

117/2014.(VII.17.) határozat 
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  „Pannonhalma  Óvoda  bővítés,
valamint útfelújítás” kivitelező kiválasztása tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti a  Kbt.  122. § (7)
bek. a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás során beérkezett ajánlatokat
az alábbiak szerint elfogadja:

1. számú Ajánlat:

"A" Részre Ajánlattevő neve:
Fodor Építőipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u.9.

Összesen nettó 27.637.795,- Ft

2. számú Ajánlat:

"B" Részre Ajánlattevő neve: MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Kft.

Ajánlattevő székhelye: 9028 Győr, Külső Sági u. 20.

Összesen nettó 2.441.000,- Ft

A képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  Fodor  Építőipari,  Kereskedelmi  és
Szolgáltató  Kft.-vel,  valamint  a  MAKADÁM  Útépítő  és  Helyreállító  Kft.-vel  a  vállalkozási
szerződést kösse meg. 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal 

Bagó Ferenc:  Elmondta, hogy a beruházási munkálatoknál mindenképp szükséges, hogy műszaki
ellenőrt  bízzon  meg  az  önkormányzat.  A beérkezett  ajánlatokat  figyelembe  vételével  az  alábbi
határozati javaslatot terjesztette a képviselő-testület elé.

Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  az  óvoda  vonatkozásában  Somogyi
Róbert (9025 Győr, Szarvas u. 25.) vállalkozót, a Mátyás király utca vonatkozásában pedig Nagy
József  (9024 Győr Honvéd u. 3/b) vállalkozót bízza meg a műszaki ellenőri feladatok ellátásával. 
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  műszaki  ellenőri  feladatok  ellátásával
kapcsolatos szerződések megkötésére.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal  

Felkérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  aki  elfogadásra  javasolja  határozati  javaslatot, az
kézfelemeléssel szavazzon. 

3



Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

118/2014.(VII.17.) határozat 
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  az  óvoda  vonatkozásában  Somogyi
Róbert (9025 Győr, Szarvas u. 25.) vállalkozót, a Mátyás király utca vonatkozásában pedig Nagy
József  (9024 Győr Honvéd u. 3/b) vállalkozót bízza meg a műszaki ellenőri feladatok ellátásával. 
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  műszaki  ellenőri  feladatok  ellátásával
kapcsolatos szerződések megkötésére.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal 

Bagó Ferenc a képviselő-testület ülését bezárta. 

…....................         …........................
Bagó Ferenc  Kovács Szabolcs 
polgármester   jegyző

..….................. ….......................
Szilágyi Kemál     Vas Gábor
jkv. hitelesítő     jkv. hitelesítő 
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