
 

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

37/2010. (IV.20.)sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Hévízgyörki  

Petőfi Sándor Általános Iskola akadálymentesítése és a Polgármesteri Hivatal 

akadálymentesítéséhez  szükséges közbeszerzési eljárást elindítja.  

 

1./ A közbeszerzési eljárás: Kbt. Harmadik rész, hatodik fejezet szerinti, tárgyalás nélküli 

2./ A képviselő-testület  az előterjesztés mellékletét képező egyszerű eljárás ajánlattételi 

felhívását jóváhagyja  

 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a Bíráló Bizottságot, hogy a Közbeszerzési 

Szabályzatban foglalt feladatait lássa el. Ennek alapján: ajánlatok bontása, elbírálása, a 

képviselő-testület – a közbeszerzési eljárást, lezáró döntést meghozó testület – részére írásbeli 

szakvélemény és döntési javaslat elkészítése, jegyzőkönyv készítése, és egyéb a közbeszerzési 

szabályzatban foglalt feladatok ellátása. 

4./ A képviselő-testület a Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket válassza meg: 

Elnök:       Bobál István polgármester 

Elnök-helyettes:    Fercsik Tibor FPB elnöke 

Közbeszerzés tárgya szerinti szakértő: Csoma István alpolgármester 

Pénzügyi-szakértő:    Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezető 

Közbeszerzési-jogi szakértő:   Dr.Németh L. Zsolt  

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Dr.Németh L. Zsolt ügyvéd 

 Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezető 

 Hajdu Tünde igazgatási ea. 

Határidő: azonnal, ill.  folyamatos 

 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

72/2010. (VI.25.)sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy az Önkormányzat által 

kiírt „A hévizgyörki Petőfi Sándor Általános Iskola és a Polgármesteri Hivatal komplex 

akadálymentesítése, valamint az ezekhez kapcsolódó munkák elvégzése vállalkozási 

szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásra egyetlen ajánlat sem érkezett a 

képviselőtestület az eljárást a Kbt. 92.§ a) pontja alapján  eredménytelenné nyilvánítja.   
Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

  Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

  Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 
 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

73/2010. (VI.25.)sz. képviselő-testületi határozat 
Hévízgyörk Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Petőfi Sándor Ált.Iskola komplex 

akadálymentesítése c. KMOP-4.5.3-09-2009-0077.sz.  pályázatra kiírja a 2.sz. közbeszerzési 



pályázatot. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy járjon el, hogy mindkét pályázat 

megvalósítását hosszabbítsák meg, lehetőség szerint 1 évre, ha nem lehet, akkor 3 hónapra.  

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

  Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

  Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 

 
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

78/2010. (VI.28)sz. képviselő-testületi határozat 

 

1.) Tekintettel arra, hogy a Hévízgyörk Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 

által kiírt „A hévizgyörki Petőfi Sándor Általános Iskola és a Polgármesteri Hivatal komplex 

akadálymentesítése, valamint az ezekhez kapcsolódó munkák elvégzése vállalkozási 

szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárását 72/2010. (VI.25.) sz. képviselő-testületi 

határozatával  eljárást a Kbt. 92.§ a) pontja alapján  eredménytelenné nyilvánította, mert arra 

egyetlen ajánlat sem érkezett. A Képviselő-testület  jelen döntésével úgy határozott, hogy a 

hévizgyörki Petőfi Sándor Általános Iskola akadálymentesítésének idei befejezése érdekében 

az eljárást a Kbt 125.§ (2) a ) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárással folytatja 

le.      

 

2.)Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Hévízgyörki  

Petőfi Sándor Általános Iskola akadálymentesítésének hirdetmény nélküli tárgyalásos 

eljárásában a Képviselő-testületnek a település Közbeszerzési Szabályzatában rögzített 

hatásköreit a polgármesterre ruházza azzal, hogy a polgármester a meghozott döntésekről a 

lehető legrövidebb időn belül köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.  

 

3.) A képviselő-testület a Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket válassza meg: 

Elnök:       Bobál István polgármester 

Elnök-helyettes:    Fercsik Tibor FPB elnöke 

Közbeszerzés tárgya szerinti szakértő: Csoma István alpolgármester 

Pénzügyi-szakértő:    Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezető 

Közbeszerzési-jogi szakértő:   Dr.Németh L. Zsolt  

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Dr.Németh L. Zsolt ügyvéd 

 Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezető 

 Hajdu Tünde igazgatási ea. 

Határidő: azonnal, ill.  folyamatos 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

79/2010. (VI.28)sz. képviselő-testületi határozat 

 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Általános Iskola 

akadálymentesítésének hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásának jogi lebonyolítására Dr. 



Németh L. Zsolt közbeszerzési szakértőt bízza meg 200.000, Ft+Áfa = bruttó 250.000.-Ft 

összegben. 

Az összeg kifizetése a 2010. évi költségvetés tartalék keret terhére történik. 

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal. 

 


