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J e g y z ő k ö n y v  

 

Készült: Csákvár Nagyközség  Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember 20-án 

megtartott rendkívüli nyilvános üléséről  

 

Jelen vannak:   Katonáné  

dr. Venguszt Beatrix polgármester 

   Bokodi Szabolcs képviselő 

   Csillag Tibor   képviselő 

Jankyné  

Kővári Csilla  képviselő 

Setét Vilmos   képviselő  

dr. Szeredi Péter  képviselő  

 

Távol:    Mészáros Tamás  alpolgármester 

   dr. Nagy István  alpolgármester 

Dornyiné  

   Eigner Ágnes  képviselő 

 

Jelenlévő meghívottak: 

   Tóth Jánosné   jegyző  

Nagyné John Ágnes önkormányzati irodavezető  

Knausz Imre   Gondozási Központ és Idősek Otthona vez. 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Köszöntötte a rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 

rendkívüli nyilvános ülés határozatképes, mivel a 9 fős képviselő-testületből 6 fő az ülésen jelen van. 

Javaslatot tett a meghívóban kiadott napirendi pont tárgyalására. 

Megkérdezi, hogy van- e valakinek új napirendi pont felvételére javaslata? 

Újabb napirendi pont felvételére javaslat nem hangzott el.  Jegyzőkönyv hitelesítőnek Jankyné Kővári 

Csilla és Setét Vilmos képviselőket javasolta.  

A meghívóban kiadott napirendi pontot,  valamint a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot 

szavazásra bocsátotta.  

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a meghívóban kiadott 

napirendi pontot elfogadta. Jankyné Kővári Csilla és Setét Vilmos képviselőket jegyzőkönyv 

hitelesítőnek megválasztotta. 

 

Napirendi pont tárgyalása:  

 

01./ Döntés a „Települési vízrendezés fejlesztés Csákváron” tárgyban indított közbeszerzési  

       eljárás eredményéről 

       (Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A rendkívüli ülésre  minden képviselő-testületi tag megkapta a meghívóval együtt az előterjesztést.  

Tájékoztatta a testületet, hogy a bíráló bizottság javasolja a testületnek, hogy nyilvánítsa 

eredménytelennek a közbeszerzési eljárást.  

Kéri a jelenlévőket, illetve a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökét, hogy mondják el véleményüket, 

tegyék meg javaslataikat a napirenddel kapcsolatban. 

 

dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  

A  Pénzügyi és Jogi Bizottság  4 igen szavazattal, és egy nem szavazattal, tartózkodás nélkül javasolja 

a képviselő-testületnek, hogy  nyilvánítsa a közbeszerzési eljárást eredménytelennek, írjon ki újabb 

nyílt közbeszerzési eljárást.  



Bokodi Szabolcs képviselő:  

Továbbra is aggályosnak látja a pályázat finanszírozhatóságát. Szükségesnek tartja, hogy az 

önkormányzat részéről a közreműködő szervezetet  tájékoztassák  arról, hogy  az önrész fedezete jelen 

gazdasági helyzetben bizonytalan.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Nem látja akadályát annak, hogy akár már a holnapi nap folyamán is felkeresse  a  KDRFÜ illetékes 

ügyintézőjét  és tájékoztassa Bokodi Szabolcs képviselő felvetéséről. 

 

Nagyné John Ágnes önkormányzati irodavezető: 

Szükségesnek tartja, egy újabb közbeszerzési eljárásnál is közbeszerzési szakértő  igénybevételét. 

Ezen új eljárás során felmerülő költségek azonban nem számolhatók már el a pályázat keretében.   

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Több hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

A képviselő-testület  5  igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

237/2012. (IX.20.) határozata 

„Települési vízrendezés fejlesztés Csákváron” tárgyban indított 

 közbeszerzési eljárás eredményéről 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a KDOP-4.1.1/E-11-2011-0023 

azonosítószámú, „Csákvár Nagyközség települési vízrendezésének fejlesztése” című projektje 

megvalósítására „Települési vízrendezés fejlesztés Csákváron” tárgyú, „a közbeszerzésekről” szóló 

2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos 

eljárást a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy 

az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő sem tett az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet (nettó 

78.369.296,- Ft) mértékének megfelelő ajánlatot. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 

újabb, nyílt közbeszerzési eljárás megindítására. 

Felelős:       Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

Határidő:     2012. október 15. 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van- e valakinek bejelentése.  Bejelentés nem volt, a 

részvételt megköszönte és a rendkívüli nyilvános ülést 22.50 órakor berekesztette.  

 

- k m f –  

 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix       Tóth Jánosné  

polgármester        jegyző 

 

 

 

 

Jankyné Kővári Csilla        Setét Vilmos  

jegyzőkönyv hitelesítő        jegyzőkönyv hitelesítő  

 


