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        Iktatószám: 550-9/2013. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 

2013. szeptember 16-án 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: 

 

A közbeszerzési kiírásra érkezett pályázatok 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 kiírásra érkezett 

ajánlatok megtárgyalásáról lesz szó.  

A meghívásban tőkeerős cégek vettek részt, ajánlataik a következők: 

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

Kornél) ajánlata: 22.270.085,- Ft 

2.Mava-Plan Kft.: (2481 Velence, Meggyfasor 1., Képviseli: Varga Zoltán)ajánlata. 22. 

863.378,- Ft 

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

23.553.103,- Ft. 

A Bíráló Bizottság a legkedvezőbb ajánlatot tett vállalkozót V-DBK Vagyonkezelő Kft.-t 

javasolja a Képviselő-testületnek, hogy bízza meg a sportpálya kialakításra. 

Kérem, hogy aki elfogadja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó nyerje el a sportpálya 

kialakítása projektet, az emelje fel a kezét. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

85/2013. (IX.16.) számú képviselő testületi 

 

HATÁROZAT 

 

A közbeszerzési kiírás elbírálásról 

 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 4/2012. 

(III.1.) BM rendelet B.) pontjában meghatározott iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-

fejlesztés, felújítás pályázati intézkedésére benyújtott „Sportpálya kialakítása Sárkeresztúron 

(0261/2 hrsz.)” elnevezésű, 445212200-8. azonosító számú projekt burttó 21.295.043,- Ft, 

azaz huszonegymillió-kettőszázkilencvenötezer-negyvenhárom forint vállalási áron a 

kivitelezési feladatok megvalósításával a legkedvezőbb ajánlatot adó V-DBK Vagyonkezelő 

Kft.: (8154 Polgárdi, Batthyányi u. 26/B., Képviseli: Ferencz Kornél) bízza meg. 

 

A szükséges önerő fedezetét az önkormányzat 2013. évi költségvetéséből biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Csutiné Turi Ibolya polgármestert a kivitelezési feladatok 

ellátásról szóló vállalkozási szerződés megkötésére és aláírására. 

 

 

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester 

Határidő: azonnal 
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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 

 

 


