
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. január 12-én megtartott  

rendkívüli nyílt üléséről a Művelődési Ház házasságkötő helyiségében. 

 

Jelen vannak:    Bobál István polgármester  

  Bazan Tibor 

  Benkó László 

  Csoma István 

  Hajdú Éva 

  Kovácsné Toldi Ildikó 

  Ifj. Pető Ferenc 

Pintér Tiborné 

   Szovics Mihály 

  

Meghívott:      

  - a jelenléti ív szerint 

 

Bobál István: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel 

12 főből  8 fő megjelent. A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének javaslom  Bazan Tibor és 

Csoma István alpolgármestereket. 
Ismertetem a napirendi pontot. 

 

1. A Közbeszerzési Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleménye és döntési javaslata alapján 

Hévízgyörk belterületi csapadékvíz elvezetésének korszerűsítése és bővítésére 

beérkezett ajánlatok összegzése, kivitelező kiválasztása, kötendő szerződés elfogadása. 

Előadó: Bobál István polgármester 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontot. 

 

1. A Közbeszerzési Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleménye és döntési javaslata alapján 

Hévízgyörk belterületi csapadékvíz elvezetésének korszerűsítése és bővítésére beérkezett 

ajánlatok összegzése, kivitelező kiválasztása, kötendő szerződés elfogadása. 

 

Bobál István: 2 cég pályázott, a Scorpio-Penta- Galgamenti Viziközmű Kft, ő az előzőbe is 

pályázott, a másik konzorcium az OMS Hungária, szintén az előzőbe is pályázott. Dec.31-én a 

hiánypótlás felszólításra, január 8-án 10.óráig nem adták be hiánypótlásukat a Hévízgyörk 

2010 konzorcium, ezért egy érvényes ajánlat maradt. A Közbeszerzési Bizottság 3 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

Benkó László: Az OMS Hungária nyert az előző fordulóban is? Van referenciája? 

Bobál István: Igen. Magasabb értékben vannak referenciái. 

Hajdú Éva: Mi volt a hiánypótlás? 

Bobál István: Sok hiánypótlás volt. Konzorciumi probléma, egyebek.  

 

Szovics Mihály megérkezik az ülésre, a képviselő-testület létszáma 9 főre módosul. 

 

Benkó László: Mikor lehet szerződést kötni, ha megszavazzuk? 

Bobál István: 2010. jan.21.  

Benkó László: Támogatom a szerződés megkötését az OMS Hungáriával. 

Bobál István:  Önrész felére is lehetne pályázni, akkor a 38Mft megfeleződne. 



 

Aki az előterjesztéssel egyetért, kiegészítve a következővel: „283.000.000.-Ft egyösszegű 

nettó összegben. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert  a közbeszerzési 

szerződés megkötésére„  kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

1/2010. (I.12.)sz. képviselő-testületi határozat 

I.) 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KÉ 24975/2009. számon 

meghirdetett közbeszerzési eljárásban a Hévízgyörk 2010 Konzorcium (vezető: PENTA 

Általános Építőipari Kft.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bek. f.) pontjára tekintettel 

érvénytelennek nyilvánítja. 

II.) 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KÉ 24975/2009. számon 

meghirdetett közbeszerzési eljárásban a Hévízgyörk Konzorcium (vezető: OMS Hungária Kft.) 

ajánlattevő ajánlatát hirdeti ki nyertes ajánlatnak 283.000.000.-Ft nettó összegben. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert  az érintettek tájékoztatására és a 

Közbeszerzési  eljárásban elfogadott vállalkozói szerződés megkötésére. 

 

A határozat mellékletét képezi: összegzés, jegyzőkönyv. 

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Dr. Polányi Tamás közb.szakértő 

Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 

 

2.) Egyebek 

 

Bobál István: 3 településőri pályázat érkezett. Át kell gondolnunk, milyen bizottság tárgyalja 

ezt. Előnyt jelent a személyőr, vagyonőr vizsga, stb. 

Csoma István:Van-e határidő, mikor kell eldönteni?  

Lukesné Csábi Ágnes: 2010. január 8-ig lehetett leadni a pályázatot, leghamarabb 15-től 

lehet felvenni., a testület felvehet képesítés nélkül is településőrt, de akkor annak vállalni kell 

a tanfolyamot, 50eFt-ba kerül, az önkormányzat költsége. A három pályázó közül 2 pályázó 

rendelkezik ezzel.  

Szovics Mihály: Muszáj bizottsággal eldönteni? Döntse el a testület. 

Bobál István: Januári ülésen eldönthetjük. 

Bazan Tibor: A mezőőrök quad-ja milyen állapotban van? 

Bobál István: Most fogjuk felülvizsgáltatni, alkatrész-csere lesz rajta, a Lada gépjármű meg 

van, meglátjuk, mit tudunk velük kezdeni. 

Bazan Tibor: Csapadékvíz-elvezetési pályázathoz lehet, hogy nem sikerül összeszedni az 

önrészt, elfordulhat ilyen? 

Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.: A költségvetésbe biztosítani kell.  A függvénye a telekár-

bevétel. 

 

Bobál István: Nem fordulhat elő, hogy ne legyen meg rá a pénzünk. 180Mft-ot nekünk be 



kell hozni. 

A részvételt megköszönöm, az ülést bezárom. 

-kmf- 

 

Bobál István        Lukesné Csábi Ágnes 

Polgármester        jegyző 

 

 

 

Bazan Tibor 

Jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

Csoma István 

Jegyzőkönyvhitelesítő 

 

 


