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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
 

Készült. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. július 5-i üléséről 
 
 
 
Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné  polgármester 
  2./ dr. Berecz Botond  alpolgármester   
  3./ Csókás Zsolt  képviselő 
  4./ Kárpáti Hajnalka  képviselő 
  5./ dr. Milvius Lóránt  képviselő 
  6./ Nagy Imréné  képviselő 
  7./ Sigmond Péter  képviselő 
  8./ Ujszászi Józsefné  képviselő 
  9./ Zsebeházy Róbert  képviselő 
 
 
Meghívottként van jelen: 
  1./ dr. Kiss Tamás   jegyző 
  2./ Benkó István  Sugallat Kft. 
  3./ Zátrok Árpád  műszaki ellenőr 
 
 
NAPIREND ELŐTT  
 
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 9+l fő 
képviselői létszámból 9 fő jelen van. 
Ezt követően a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalására tesz javaslatot, melyet a 
képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott. 
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Berecz Botond alpolgármestert, és 
Kárpáti Hajnalka képviselőt választotta 9 igen szavazattal, határozathozatal nélkül. 
 
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
1./ Szt. István tér és Kossuth Lajos utca komplex fejlesztésre közbeszerzési eljárásban 
benyújtott ajánlatok értékelése 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az útfelújításra az érvényes határidőn belül 5 ajánlat érkezett. A 
Bíráló Bizottság az ajánlatokat értékelte, a hiánypótlási felszólítást összeállította, majd a 
beérkezett indoklásokat és ajánlatokat átvizsgálta a műszaki ellenőrrel és a közbeszerzési 
referenssel. 
 



 2

Benkó István közbeszerzési referens: Mint polgármester asszony is elmondta öt ajánlat 
érkezett az útfelújításra, egyik ajánlat sem volt tökéletes. Hiánypótlási felhívást küldtünk ki, 
amit teljesítettek. Mind az öt ajánlat formai, alkalmassági szempontból érvényesnek 
tekinthető, bírálatra rendelkezésre álltak. Ismertette a testülettel a kifogásokat. Annak alapján 
két ajánlat érvénytelen az alacsony díj miatt, három ajánlat érvényes. A bírálati szempontokat 
figyelembe véve a COLAS Út Zrt. ajánlata felelt meg mind az ajánlati árnak, organizációs 
tervnek, vállalt jótállási időszak hónapokban kifejezve, előteljesítés napokban kifejezve. 
 
dr. Berecz Botond alpolgármester: A Bíráló Bizottság az ajánlatokat megismerte, 
meghallgatta a szakértő indoklását is, és a COLAS Út Zrt. ajánlatát javasolja a képviselő-
testületnek elfogadásra. A bizottság még azt is javasolja, hogy két nyertest válasszon ki a 
képviselő-testület, másodikként a Swietelsky Magyarország Kft. ajánlatát fogadja el. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal I. legjobb ajánlattevő a COLAS Út Zrt által benyújtott 
érvényes ajánlatát fogadja el a Szt. István tér és Kossuth u. komplex fejlesztésére az l. rész 
41.064.954.-Ft+áfa ajánlati árral, valamint a 2. rész 35.676.862.-+áfa ajánlati árral, melyről az 
alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
    116/2010.(07.05.)kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a Szt. István tér és Kossuth u. komplex fejlesztésre 
   a COLAS Út Kft. kivitelező kiválasztása 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a Szt. István tér és Kossuth u. komplex fejlesztésére 
   a COLAS Út Kft. ajánlatát fogadja el, nyilvánítja 
   érvényesnek. 
   A beruházás l. rész ajánlati ára: 41.064.954.-Ft+áfa 
   A beruházás 2. rész ajánlati ára: 35.676.862.-Ft+áfa 
   Felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
   aláírására. 
 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2010. július 31. 
 
Ezt követően a II. legjobb ajánlattevő a Swietelsky Magyarország Kft. ajánlatát teszi fel 
szavazásra a polgármester, melyet  a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülte 
    117/2010.(07.05.)Kth. számú 
     h a t á r o z a t a 
   a Szt, István tér és Kossuth u. komplex fejlesztése 
   II. legjobb ajánlattevő kiválasztásáról 
 
   Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a Szt. Istvántér és Kossuth u. komplex fejlesztésére 
    a Swietelsky Magyarország Kft. által beadott  

pályázatát a II. legjobb ajánlatnak fogadja el. 
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Csókás Zsolt képviselő: Bejelentések napirendben szeretett volna szólni. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Elmondta, hogy rendkívüli ülésre szólt a meghívó, egy 
napirenddel, melyet a képviselő-testület elfogadott,  így más napirend nem tárgyalható. 
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt 
és az ülést bezárja. 
 
      -k.m.f.- 
 
 
  Tóth Ferencné     dr. Kiss Tamás 
  polgármester      jegyző 
 
 
 
  Dr. Berecz Botond    Kárpáti Hajnalka 
  alpolgármester    képviselő 
  hitelesítő     hitelesítő 


