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JEGYZŐKÖNYV
felvéve Leányvár Község Képviselő-testületének 2010. szeptember 9. napján tartott ülésén
Az ülés helye: Leányvár Község Polgármesteri Hivatala tanácstermében
Az ülésen megjelentek:
A képviselő-testület tagjai:
Tóth János polgármester
Papp Pál alpolgármester
Boros László képviselő
Csobán Zoltán képviselő
Frank György képviselő
Juhos Tamás képviselő
Hanzelik Gábor képviselő
Kovács István képviselő
Misikné Lóczki Irén képviselő
Meghívott vendég:
Dr. Holicska Judit jegyző
Kertész Tiborné adóhat. főea.
Dr. Kozma György ügyvéd
Tóth János: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott
létszáma 10 fő, jelen van 9 fő, a képviselő-testület határozatképes. A polgármester elmondta, hogy
Adamik Sándor előre jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.
Megkérdezte, hogy a napirenddel így egyetért-e a testület? A Képviselő-testület 9 igen szavazattal a
napirendet elfogadta.
1.Napirendi pont

Döntés az IKSZT közbeszerzési ajánlattételi felhívásra beérkezett pályázatok
megtárgyalása
Tóth János elmondta, hogy a Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az ajánlatokat és azt javasolta,
hogy nyilvánítsa eredménytelenné a testület a közbeszerzést. Átadta a szót Dr. Kozma Györgynek.
Kozma György: összefoglalta a Közbeszerzési Bizottság ülésén elhangzottakat. Kérte a képviselőtestületet, hogy a bizottság javaslatát figyelembe véve döntsön a közbeszerzési eljárás lezárásáról,

majd egyszerű meghívásos közbeszerzési eljárás meghirdetéséről.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 9 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
75/2010.(IX.9.) számú Képviselő-testületi
Határozat

Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Leányvár Integrált Közösségi és
Szolgáltató tér felújítása és átalakítása tárgyú közbeszerzési eljárást a következők szerint zárja
a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján:
- A Struzi-Bau Kft. (1147 Budapest, Öv u. 129-131. A Lh II.em 8.) és a GÁZINVEST
Kft. (1211 Budapest, Petz Ferenc u. 6. I. em 5.) ajánlata érvényes.
- A Kbt. 92. § c.) pontja alapján az eljárás eredménytelen, mert az összességében
legelőnyösebb ajánlatot tevő GÁZINVEST Kft. nem tett - az ajánlatkérő
rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot.
- Leányvár Község Önkormányzata új közbeszerzési eljárást indít a Kbt. 2010.
szeptember 15. napján hatályba lépő 251. § (2) bekezdése alapján. Az ajánlattételi

felhívást a képviselő-testület elfogadja és hozzájárul, hogy a közbeszerzési eljárás
ennek megfelelően kerüljön megindításra.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 9 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
75/2010.(IX.9.) számú Képviselő-testületi
Határozat

Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Leányvár Integrált Közösségi és
Szolgáltató tér felújítása és átalakítása tárgyú – a Közbeszerzési Bizottság javaslatát
figyelembe véve – egyszerű meghívásos közbeszerzési eljárást hirdet. A Képviselő-testület
elfogadja az előterjesztett ajánlattételi felhívást és ajánlattételi dokumentációt valamennyi
mellékletével együtt, felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást
ellenjegyzésével lássa el és tegye meg a szükséges intézkedéseket az eljárás megindítására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Tóth János: Az ülésen más nem hangzott el, megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
K.m.f.
Tóth János
polgármester

Dr. Holicska Judit
jegyző

Hitelesítők

Hanzelik Gábor és Papp Pál

