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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: 2012. október 1-jén Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli  
ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak:, Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, Dr. Pap Béla,– képviselők  

Szűcs Lajos   - polgármester 
Dr. Kovács Kornél - jegyző 

Dr. Halászi György ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó - meghívott 

Az ülés határozatképes, jelen van 4 fő képviselő, Darók Sándor, Gerhát Károly, és Szűcs Gergely 
jelezték, hogy más elfoglaltságuk miatt nem tudnak jelen lenni az ülésen. 

 
A Képviselőtestület a meghívóban közölt napirendet tárgyalja az alábbi módosítással: 

Szűcs Lajos polgármester úr a 2. napirendi pont levételét javasolja, mert nincs egyéb kérelem.  
A Képviselőtestület a javaslatot egyhangú szavazattal elfogadta. 

 
1.Napirend 
 Előterjesztés a „Strandfejlesztés” Közbeszerzési Eljárásban döntés meghozatalára 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
  Dr. Halászi György – Bíráló Bizottság elnöke  
 
Szűcs Lajos polgármester felkérte Dr. Halászi György Urat, a Bíráló Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a bizottság javaslatát. 
 
Dr. Halászi György: Az önkormányzat 2012. szeptember 11. napjával „Strandfejlesztés” címmel 
közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzési eljárás fajtája: hirdetmény közzététele nélkül induló 
tárgyalásos eljárás a kbt. 122.§ (7) bek. a) pontja szerint. Az önkormányzat az ajánlattételi felhívást 3 
cég részére küldte meg. Az ajánlattételi felhívásra a felhívásban rögzített határidőig az 1. részre és a 2. 
részre is 2-2 ajánlat érkezett. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a 2-2 ajánlat, érvényes ajánlat 
volt, az ajánlattevők alkalmassága is megállapítható volt. E zt követően sor kerültek a tárgyalásra, 
melyben az ajánlattevők fenntartották az ajánlatukat. Ezért a közbeszerzési eljárást – amennyiben ilyen 
döntés születik - eredményesnek, és érvényesnek nyilváníthatja a Képviselőtestület. Az ajánlatok 
között az ár volt az értékelési szempont.. A bizottság szakvéleményét és döntési javaslatát, valamint a 
Polgármester Úr előterjesztését a Képviselőtestület írásban megkapta.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Szűcs Lajos: Kérem, hogy név szerint szavazzunk. Elfogadja-e a Képviselőtestület a Bíráló Bizottság 
írásban tett javaslatát az I. rész vonatkozásában? 
 
Joó-Kovács Balázs: Igen. 
Kobela Margit: Igen. 
Dr. Pap Béla: Igen. 
Szűcs Lajos: Igen. 
 

A Képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

76/2012.(X. 01.) Önkormányzati Határozat 
A „Strandfejlesztés” közbeszerzési eljárásra beérkezett pályázatok elbírálásáról az I. rész 
vonatkozásában 
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Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a községi önkormányzat tulajdonát 
képező Strandfürdő területén végzett Strandfürdő fejlesztése 1 db standard homokos futballpálya 
megépítésének kivitelezésére „Strandfejlesztés” című közbeszerzési ajánlatok I. rész elbírálásával 
kapcsolatosan az alábbi döntést hozta.  
A „Strandfejlesztés” I. rész. megjelölésű Kbt. 122.§ (7) bek. a) szerinti hirdetmény közzététele nélkül 
induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményes volt.  
A benyújtott ajánlatok száma: 2 db. 
Ebből érvényes ajánlat: 2 db. 
 
Az értékelés alapján a nyertes ajánlattevő neve: Darók és Társa Kft. 
Címe: 5144 Jászboldogháza, Arany J. u. 2/a. 
Ár (nettó): 3.164.850,- Ft.  
 
A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert, hogy a fenti nyertes pályázóval a beruházásra 
vonatkozó szerződést kösse meg, továbbá intézkedjen az összegzés jelen döntésnek megfelelő 
előkészítéséről és megküldéséről, továbbá az eljárás eredményéről szóló hirdetmény feladásáról és a 
költségek viseléséről.  
 

Határidő: 2012. október 12. ill., jogszabályi előírások szerint 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

dr. Kovács Kornél – jegyző 
Kövér Zoltánné – pénzügyi ügyintéző 

Pályázó 
 
Szűcs Lajos: Kérem, hogy ismét név szerint szavazzunk. Elfogadja-e a Képviselőtestület a Bíráló 
Bizottság írásban tett javaslatát az II. rész vonatkozásában? 
 
Joó-Kovács Balázs: Igen. 
Kobela Margit: Igen. 
Dr. Pap Béla: Igen. 
Szűcs Lajos: Igen. 
 

A Képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

77/2012.(X. 01.) Önkormányzati Határozat 
A „Strandfejlesztés” közbeszerzési eljárásra beérkezett pályázatok elbírálásáról az II. rész 
vonatkozásában 
 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a községi önkormányzat tulajdonát 
képező Strandfürdő területén végzett Strandfürdő fejlesztése kemping épület és kapcsolódó 
építmények kivitelezése kivitelezésére „Strandfejlesztés” című közbeszerzési ajánlatok II. rész 
elbírálásával kapcsolatosan az alábbi döntést hozta.  
 
A „Strandfejlesztés” II. rész. megjelölésű Kbt. 122.§ (7) bek. a) szerinti hirdetmény közzététele nélkül 
induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményes volt.  
A benyújtott ajánlatok száma: 2 db. 
Ebből érvényes ajánlat: 2 db. 
 
Az értékelés alapján a nyertes ajánlattevő neve: Darók és Társa Kft. 
Címe: 5144 Jászboldogháza, Arany J. u. 2/a. 
Ár (nettó): 13.810.133,- Ft. 
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A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert, hogy a fenti nyertes pályázóval a beruházásra 
vonatkozó szerződést kösse meg, továbbá intézkedjen az összegzés jelen döntésnek megfelelő 
előkészítéséről és megküldéséről, továbbá az eljárás eredményéről szóló hirdetmény feladásáról és a 
költségek viseléséről.  
 

Határidő: 2012. október 12. ill., jogszabályi előírások szerint 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

dr. Kovács Kornél – jegyző 
Kövér Zoltánné – pénzügyi ügyintéző 

Pályázó 
 

Mivel más napirend nem volt, ezért a polgármester az ülést bezárta. 
 
 
 
 
 
 

kmft. 

 

 

 

 

 

 

 

     (Szűcs Lajos)       (dr. Kovács Kornél) 
          polgármester       jegyző 

 
 


