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felvéve Leányvár Község Képviselő-testületének 2011. május 16. napján tartott ülésén

Az ülés helye: Leányvár Község Polgármesteri Hivatala tanácstermében
Az ülésen megjelentek:
A képviselő-testület tagjai:
Tóth János polgármester
Szikora Gyula alpolgármester
Balogh András képviselő
Csobán Zoltán képviselő
Kovácsics István
Misikné Lóczki Irén képviselő
Papp Pál képviselő
Meghívott vendég:
Dr. Holicska Judit
Hanzelik Gábor kültag
Pócsföldi Gáborné
Tóth János: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott létszáma
7 fő, jelen van 7 fő, a képviselő-testület határozatképes. A polgármester javasolta, hogy amikor a
testület a meghívandó vállalkozókról tárgyal tartson zárt ülést.
Csobán Zoltán javasolta, hogy csak akkor legyen zárt ülés.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 56 /2011.( V. 10.) L.k.Ö.Kt. határozata
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy zárt ülést tart, amikor a meghívandó
vállalkozókról tárgyal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Tóth János megkérdezte, hogy így egyetért-e a testület a napirenddel?
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 57 /2011.( V. 10.) L.k.Ö.Kt. határozata
a napirendek elfogadásáról
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyetért a napirendi ponttal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1.) Napirend
A nyertes Művelődési Ház pályázat megtárgyalása és a közbeszerzési eljárás megindítása
Tóth János ismertette a 2011. év közbeszerzési tervét.
Csobán Zoltán javasolta, hogy szerepeljen a tervben a Várdomb utca korszerűsítése, akár csökkentett
műszaki tartalommal is.
Tóth János Csobán Zoltán kiegészítésével szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 58/2011. (V.16.) L.k.Ö.Kt. határozata a 2011.
évi közbeszerzési tervről
1.) A 2011. évi közbeszerzési tervet az alábbiak szerint fogadja el:
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2.) A 2011.évi terv végrehajtásáról legkésőbb 2012. május 31-ig éves statisztikai összegzést kell
készíteni, és a Közbeszerzések Tanácsa részére megküldeni.
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: értelemszerűen
Tóth János ismertette dr. Kozma György ügyvéd által küldött menetrendet a közbeszerzési eljárás
menetével kapcsolatban, kérte a testületet, hogy tárgyalják meg.
Csobán Zoltán hosszabb ajánlattételi határidőt javasolt.
Hanzelik Gábor egyet értett Csobán Zoltán javaslatával, elmondta, hogy legalább 1 héttel több időt
javasol.
Tóth János összefoglalta a javaslatokat és a módosításokkal együtt szavazásra tette fel a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 59/2011.( V. 16.) L.k.Ö.Kt. határozata
a közbeszerzési eljárás menetéről
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közbeszrzési eljárás menetét a következő
határidőkkel fogadja el.
Ajánlattételi felhívás megküldése 2011. május 18.
Ajánlattételi határidő minimum 15 nap.
Ajánlatok felbontása 2011. június 10. 10.00 óra
Hiánypótlási határidő 2011. június 17-ig.
Bizottsági ülés, képviselőtestület döntése 2011. június 21.
Az eljárás eredményhirdetése, összegezés megküldése 2011. június 21.
A szerződés megkötése legkorábban az eredményhirdetéstől, összegezés megkötésétől számított 10.
nap: 2011. július 1.
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: azonnal
Tóth János a korábbi szavazás alapján elmondta, hogy a testület a tárgyalást zárt ülésen folytatja.
Tóth János kihirdette a zárt ülésen hozott határozatokat. Elmondta, hogy Csobán Zoltán és Balogh
András képviselők kérték a szavazásból történő kizárásukat.
A Képviselő-testület 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete 62/2011.( V. 16.) L.k.Ö.Kt. határozata
a közbeszerzési eljárásra meghívandókról

1.) Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Leányvár Integrált Közösségi és
Szolgáltató tér felújítása és átalakítása tárgyú közbeszerzési eljárásra a következő cégeket
hívja meg:
1. Pléli János Leányvár, Várdomb u.26.
2. Aranyecset 94 Kft. Leányvár, Bécsi út 104.
3. Chriss Bau Kft. Leányvár, Vasút u.23.
4. FERP Kft. Leányvár, Bécsi út 27.
5. Rich-Bau Kft. Leányvár, Várdomb u.56.
6. Samo Bt. Leányvár, Kálvária u.29.
7. Schmidt 64 Kft. Leányvár, Templom u.27.
8. Mad-Ép Kft. Pomáz, Móricz Zs.u.18.
9. J&K Mattone Bt., 2500 Esztergom, Terézia u. 3.
10. B&H Építőipari Kft., Leányvár, Erzsébet u. 209.
11. LLÉL Komplex Kft., 1046 Budapest, Erkel Gyula u. 30.
12. Struzi-Bau Kft., 1147 Budapest, Öv u. 129-131.
13. GÁZINVEST Kft. 1211 Budapest, Petz Ferenc u. 6.
2.) Az ajánlattételi felhívást a képviselő-testület elfogadja és hozzájárul, hogy a közbeszerzési eljárás
ennek megfelelően kerüljön megindításra.
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: azonnal
Balogh András: a Művelődési Ház, hogy tud majd szabad teret biztosítani?
Pócsföldi Gáborné: egyenlőre nincs olyan rendezvény, ami gondot jelentene.
Tóth János: a helyszíni bejárás időpontját felezőidőben javasolta.
Papp Pál több időpontot javasolt.
Szikora Gyula elmondta, hogy írásban kérdezhetnek a helyszíni bejáráson részt vevők.
Balogh András a helyszíni bejárás időpontjára 2011. május 27-én, 10 órát javasolt.
Kovácsics István elmondta, hogy az ajánlati felhívásban szerepel a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolása, de az egyéni vállalkozók nem készítenek számviteli beszámolót, mivel a törvény nem
kötelezi erre őket. Kérte, hogy ennek nézzen utána a polgármester, nehogy kizáró ok legyen.
Hanzelik Gábor: felhívta a figyelmet arra, hogy a szöveges rész néhány dologban változott a
tavalyihoz képest, meg kell küldeni a tavaly indulóknak, nehogy rossz feltételek alapján pályázzanak.
Kovácsics István felhívta a figyelmet arra, hogy a leányvári önkormányzattal szembe se legyen
tartozása a pályázónak.
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:
Kovácsics István és Balogh András

