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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

1/2014 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
2/2014 Napirend elfogadásáról
3/2014 Komplex belterületi vízrendezés Jászalsószentgyörgyön (I. ütem) című ÉAOP-

5.1.2/D2-11-2011-0020  számú  projekt  megvalósítása  tárgyú  közbeszerzési  
eljárást lezáró döntés meghozataláról



Készült: a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.  január  23-án,  a  Polgármesteri 
Hivatal (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.) Házasságkötő termében megtartott, hangfelvétellel 
rögzített rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Feketéné Laczlavik Ildikó alpolgármester,
Dömők Istvánné,
Kátai Lajos,
Koczka László 
Vigh Miklós önkormányzati képviselők,
Dr. Tóth-Daru Péter,
Zsoldi Lajos bizottsági tagok,
Dr. Kovács Kornél jegyző,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket a 2014-es év első Képviselő-testületi ülésén. Megállapítja, 
hogy  az  ülés  határozatképes.  Jakusné  Vámos  Mária  önkormányzati  képviselő  jelezte 
távolmaradásának okát. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Dömők Istvánné és Koczka László személyét 
javasolja.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a javaslatban foglaltakat 

6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

1/2014 (I.23.) KT határozat 

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dömők Istvánné és Koczka László 
személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

Határozatról értesülnek:        1.) Képviselő-testület, Helyben
2.) Jegyző, Helyben
3.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:
 Előterjesztés "Építési kivitelezési vállalkozási szerződés a Komplex belterületi vízrendezés 

Jászalsószentgyörgyön  (I.  ütem)  című  ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020  számú  projekt 
megvalósítása" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a javaslatban foglaltakat 

6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

2/2014 (I.23.) KT határozat 

Napirend elfogadásáról



Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  napirendre  tett  javaslatot 
elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület Helyben
2.) Jegyző Helyben
3.) Irattár Helyben

Szarvák  Imre: tájékoztatásul  közli,  hogy  a  soron  következő  Képviselő-testületi  ülés  - 
tekintettel  a  2014.  évi költségvetés elfogadásának végső határidejére -  február  5-én lesz 
megtartva.  Két  ülés  közötti  tájékoztatóként  közli,  hogy  a  január  második  hetében 
elkezdődtek a Vadas Csárda felújítási munkálatai, melyhez a következő Képviselő-testületi 
ülést követően helyszíni látogatást tervez.

Előterjesztés  "Építési  kivitelezési  vállalkozási  szerződés  a  Komplex  belterületi  vízrendezés 
Jászalsószentgyörgyön  (I.  ütem)  című  ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020  számú  projekt 
megvalósítása" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról

Szarvák Imre: az írásos előterjesztésből kiderül, hogy az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítani, 
mivel  mindösszesen  egy  érvényes  ajánlat  érkezett  be,  azonban  az  ajánlati  ár  meghaladta  a 
rendelkezésre álló forrás értékét. Mivel a szerződéskötéshez szükséges többletforrást nem tudjuk 
rendelkezésre  bocsátani,  mert  az  NFÜ  elutasította  az  általunk  benyújtott  költségnövekmény 
finanszírozásának kérelmét, ezt az eljárást le kell zárni, csak ezt követően lehet egy újabb kiírást  
előkészíteni. Megkérdezi, hogy van-e kérdés?

Koczka László: ez az időveszteség jelent nagy csúszást a teljes kivitelezés végrehajtásában?

Szarvák Imre: véleménye szerint  nincs  komoly probléma,  ha áprilistól  párhuzamosan el  tudnak 
kezdődni  a  munkálatok,  akkor  nem lesz  időveszteség.  Megkérdezi,  van-e  további  hozzászólás? 
Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a javaslatban foglaltakat 

6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

3/2014 (I.23.) KT határozat 

Komplex belterületi vízrendezés Jászalsószentgyörgyön (I. ütem) című ÉAOP-
5.1.2/D2-11-2011-0020 számú projekt megvalósítása tárgyú közbeszerzési 
eljárást lezáró döntés meghozataláról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és egyetértve a Bíráló 
Bizottság előterjesztésével, azzal azonos tartalommal, név szerinti szavazással az alábbiak szerint 
döntött a Komplex belterületi vízrendezés Jászalsószentgyörgyön (I. ütem) című ÉAOP-5.1.2/D2-
11-2011-0020 számú projekt megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában: 

2. IN SITU Hungária Kft  ajánlattevő (1121 Budapest, Arató út 37.)  ajánlata érvényes.
3. Jász-Terra Kft ajánlattevő  (2040 Budaörs, Árpád út 26.) ajánlata érvénytelen.



A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege és a beszerzés becsült értéke, a 
tárgyi  közbeszerzés  tekintetében:  nettó  232.553.345,-  Ft +  ÁFA.   Jászalsószentgyörgy Községi 
Önkormányzat képviselő-testülete megállapította, hogy az összességében legelőnyösebb érvényes 
ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában az IN SITU Hungária Kft (1121 Budapest, 
Arató  út  37) ajánlattevő nyújtotta  be,  ajánlattevő  nettó  ajánlati  ára -  267.388.379,-Ft. 
Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat képviselő-testülete  a  szerződés  megkötéséhez 
szükséges  többletforrást  nem  tudja  rendelkezésre  bocsátania,  ezért  megállapítja,  hogy  az 
összességében legelőnyösebb ajánlatot  tevő sem tett  -  az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi 
fedezet  mértékére  tekintettel  -  megfelelő  ajánlatot.,  ezért  a  Komplex  belterületi  vízrendezés 
Jászalsószentgyörgyön (I. ütem) című ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020 számú projekt megvalósítása 
tárgyú közbeszerzési eljárás, figyelemmel a Kbt 76. § (1) bekezdés c) pontjára 

eredménytelen.

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat képviselő-testülete  megbízza  Szarvák  Imre 
polgármestert, hogy az új közbeszerzési eljárást indítsa meg.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) SANSZ Projekt Iroda Bt (5100 Jászberény, Thököly út 22.)
3.) IN SITU Hungária Kft ajánlattevő (1121 Budapest, Arató út 37.)
4.) Jász-Terra Kft ajánlattevő  (2040 Budaörs, Árpád út 26.)

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem volt, az ülés 13:20 órakor bezárta.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Dömők Istvánné Koczka László
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


