
 1 

 

        Iktatószám: 550-7/2013. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 

2013. augusztus 5-én tartott rendkívüli képviselő- testületi üléséről 
 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 

 

Jelen vannak: 

1. Csutiné Turi Ibolya polgármester, 

2. Egyed Tihamérné alpolgármester, 

3. Kovács Györgyné képviselő 

4. Kröszl-Keszthelyi Szabolcs képviselő, 

5. László Istvánné képviselő, 

6. Nagy Lajos képviselő 

 

 

Távol levő képviselő: 

 

 Fekete Zsolt 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

 

 Szabóné Balogh Bernadette jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető:  

     Bognár Erika titkársági ügyintéző 

 

 

Csutiné Turi Ibolya polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 

határozatképes, mivel 6 fő képviselő jelen van, Fekete Zsolt képviselő előzetesen jelezte, 

hogy az ülésen nem tud részt venni. Javaslatot tett a napirendi pontokra. A képviselők a közölt 

napirendi pontokkal egyhangúlag egyetértettek. 

 

Napirendi pont: 

 

 

Közbeszerzési kiírás megtárgyalása 
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Csutiné Turi Ibolya polgármester: Köszönöm mindenkinek, hogy eljött, az idő rövidsége miatt 

a meghívás telefonon történt. A sportpálya kialakításának közbeszerzési kiírásáról lesz szó. 

Többmilliós beruházásról beszélünk. 

A meghívásban tőkeerős cégek vesznek részt. A három cég a következő:  

1. V-DBK Vagyonkezelő Kft.: (8154 Polgárdi, Batthányi u. 26/B.,Képviseli: Ferencz Kornél) 

2.Mava-Plan Kft.: (2481 Velence, Meggyfasor 1., Képviseli: Varga Zoltán) 

3./ Port-Ép Kft.:( 1117 Budapest, Budafoki út 64.,Képviseli: Lévai Gergely). 

 

Kérem, hogy aki elfogadja a közbeszerzési kiírást, az emelje fel a kezét. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

73/2013. (VIII.05.) számú képviselő testületi 

 

HATÁROZAT 

 

A közbeszerzés kiírásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete megismerte a 4/2012.(III.1.) BM 

rendelet B pontjában meghatározott iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra - fejlesztés, 

felújítás pályázat elkészített közbeszerzési kiírása tartalmát, és azt az alábbi tartalommal 

elfogadja: 

 

„Döntés  a 4/2012.(III.1.) BM rendelet B pontjában meghatározott iskolai és utánpótlás sport 

infrastruktúra - fejlesztés, felújítás pályázat előkészítő szakaszában a kivitelezési feladatok 

ellátása érdekében történő árajánlatkérésről, ajánlattételi felhívásról és ehhez kapcsolódó 

megbízási szerződés tervezetről. 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a  

polgármester előterjesztésében a 4/2012.(III.1.) BM rendelet B pontjában meghatározott 

iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra - fejlesztés, felújítás pályázati intézkedésre benyújtott 

előkészítő szakaszában a kivitelezési feladatok ellátása érdekében történő árajánlatkérésről,  

ajánlattételi felhívásról és ehhez kapcsolódó vállalkozási szerződés tervezetről” című 

előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2012.(III.1.) BM rendelet B 

pontjában meghatározott iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra - fejlesztés, felújítás 

pályázati intézkedésre benyújtott, „Sportpálya kialakítása Sárkeresztúron (0261/2 hrsz.)” 

elnevezésű 445212200-8 azonosító számú projekt előkészítő szakaszában a kivitelezési 

feladatok ellátása érdekében megküldendő, árajánlat kérő, ajánlattételi felhívás tervezetét 

változtatás nélkül elfogadja. ( Az árajánlatkérés, ajánlattételi felhívás tervezete írásban a 

jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 4/2012.(III.1.) BM rendelet B pontjában 

meghatározott iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra - fejlesztés, felújítás pályázati 

intézkedésre benyújtott, „Sportpálya kialakítása Sárkeresztúron (0261/2 hrsz.)” elnevezésű 

45212200-8 azonosító számú projekt előkészítő szakaszában a  

kivitelezési feladatok ellátásáról szóló megbízási szerződés tervezetét ( írásban a 
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jegyzőkönyvhöz csatolva) valamint az árajánlatkérés, ajánlattételi felhívást 2013. augusztus 

30-i ajánlattételi határidőve, legkorábban az eljárás eredményéről szóló összegzés 

megküldésének napját követő 11. naptári napon tervezett szerződéskötéssel az alábbi  

három vállalkozásnak küldje meg: 

 

1. V-DBK Vagyonkezelő Kft.: (8154 Polgárdi, Batthányi u. 26/B.,Képviseli: Ferencz Kornél) 

 

2.Mava-Plan Kft.: (2481 Velence, Meggyfasor 1., Képviseli: Varga Zoltán) 

 

3./ Port-Ép Kft.:( 1117 Budapest, Budafoki út 64.,Képviseli: Lévai Gergely) 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4/2012.(III.1.) BM rendelet B 

pontjában meghatározott iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra - fejlesztés, felújítás 

pályázati intézkedésre benyújtott, „Sportpálya kialakítása Sárkeresztúron (0261/2 hrsz.)” 

elnevezésű 45212200-8 azonosító számú projekt előkészítő szakaszában a kivitelezési 

feladatok ellátása érdekében kiküldött ajánlattételi felhívásra beérkező ajánlatok közül a 

Sárkeresztúr Község Önkormányzata által támogatott legkedvezőbb  

ajánlatot benyújtó ajánlatevő ajánlatát fogadja el és a nyertes  

ajánlattevővel -a Képviselő-testület által jóváhagyott és az ajánlattételi  

felhívással megküldött - megbízási szerződést aláírja. 

 

 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

Határidő: az ajánlattételi felhívás kiküldésére: 2013. augusztus 10. 

Az ajánlatok összegzésére és a szerződés aláírására: legkorábban az eljárás eredményéről 

szóló összegzés megküldésének napját követő 11. naptári napon 

 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Csutiné Turi Ibolya polgármester a képviselő-testületi 

ülésen való megjelenést megköszönve bezárta az ülést.  

 

 

 

Csutiné Turi Ibolya  Szabóné Balogh Bernadette 

     polgármester jegyző 

 

 

Kmft. 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

Egyed Tihamérné            László Istvánné 

  alpolgármester           képviselő 

 


