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Készült: Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testtiletének rendkívüli, nyilvrínos ülésén.

Az ülés időpontia: 20l5. július 3. a kezdés időpontja: 11:00 óra.

Az ülés helve: Brínhorváti Közös tnkormrínyzati Hivatal Tardonai Kirendeltsége, Tardona,Aradi u. 1.

Balla György polgármester
Szíicsné Pál-Kutas orsolya alpolgiírmester
Czakő Tivadar képvi selő
Gyenes Bálint képviselő

Távol van: Prílné Kakszi Ilona, Földessy Aranka Margit és Primiísz Péter képviselők, akiktrívolmaradásúat előzetesen bejelentették.

Juhríszné dr. Soltész Edit aljegyző
Kulcsárné Gór TÍinde gazdrílkodrási ftielőadó, jkwezető
Máthé Mfuk bírráló bizottsági tag

Balla Gvörw nolgármesÚer:
Köszönti a megielenteket..Megríllapítj1 }rogy a megválas ztott 7 fr képviselő köZüil 4 fiő kép.viselő jelen van, ezértaz ülés hatnőzátképei es azt á"gnvitouu.

Javasolja a jegyzőki)nyv hitelesítőinek Sziicsné Pál.Kutas orsolya alpolgrírmestert és GyenesBrílint képviselőt. Kéri, hogy aki egyetért kézfelnyujtás sa| je|ezze.

A képviselő-testiilet egyhangulag 4 igen szavazatta|, e||enszavazat és tartózkodás nélkülelfogadta a polgtármester javaslatát.

Ismerteti és szavazásrabocsátja a napirendi pontokat.

l./ Esőzések okoáa útkrírok helyreríllítrísi munkríi trárgyu vis maior pá|yálzat kózbeszerzésielj árás elfogadrísríró|, |ezérásárő|.
Előterjesztő: Balla György polgiírmester

2./ T ájékoztató, indítványok, javaslatok

A képviselő.testiilet jelenlévő 4 taga egyhangulag, 4 igen szavazat?a|, ellenszav azat éstartózkodrísnélkiilelfogadtaazalábbinapiiénder

l./ Esőzések okoáa 1rtkrírok helyreállítási munkái tareytt vis maior pá|yazat közbeszerzésieljrírás elfogadásáró |, |ezérásarő|.
Előterjesztő : Balla György polgiírmester

2./ T ájékortató, indítványok, j avaslatok



2. l T ájéko z\ató' indítvanyok, j avaslatok

1. napirend

Balla Györry polgármester: Elmondja hogy a Vis maioros pá|yazatra két ajánlat érkezett,
melynek abiraló bizottsági ülése lezajlott ma délelőtt. Köszönti Máthé Márk-ot, aki a bíráló
bizottság tagia és felkéri' hogy ismertesse tV eljarrás eredményét.

Máthé Márk bírálóbizottságí tag: Elmondja hogy három ajánlat lett bekérve a GeoSzolg
Kft.től, a Szivárványép Kft.től és a GeoTeam Kft.től, akik jelezték, hogy tudnanak ajánlatot
adni, de mivel nincs kapacitásuk, így nem adnak. Elmondj4 hogy a beérkezett ajanlatok
száttnakettő, mind a kettő ajrínlat érvényes. A GeoSzolg Kft (2085, Pilisvörösvar, Erke1F. u.
|6.) qáilata nettó 64.698.000,. Ft, a Szivárvány.ép Kft. (3900 Szerencs, Huszárvar u.26.)
ajanilata nettó 66.31 |.250,- Ft. A harmadik meghívoff nem tett ajánlatot. Az eredmények eljá.
rás esetén a kivrílasztrás indoka a nevezett érvényes ajánlat tafia|mazza a legalacsonyabb
összegÍi ellenszolgáltatríst, mely apá|yázatban rendelkezésre álló fonrísra tekintettel is meg.
felelő.

Balla Györry polgármester: Kéri, hogy akinek van javaslata, kérdése, hozzásző|ása tegye
meg.

Juhászné dr. Soltész Edit aljeryző: Elmondjq hogy az e|járás eredményét a Közbeszerzési
Szabáiyz"at értelmében a Képviselő.testiilet jogosult megrállapítani. Testiileti döntéshozatal
esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni. Elmondja, hogy abc szerinti sorrendben felol.
vassa a képviselők névsorát, majd a képviselők felríllva ,,igen'', ,,nem'' vagy ,,tartőzkodom''
nyilatkozattal szavaznak. Részletesen ismerteti abiráIő bizottság döntését.

Balla Györry polgármester: Kéri, hogy akinek van kérdése vagy javas|ata, hozzásző|ása
tegye meg. Javas|ata a következő:'' 1.) A Képviselő-testtilet a Bíráló bizottság döntési javasla.
ta a|apján úgy dönt, hogy az Esőzések okozta útkdrok helyreóllíttúsi munkdí tÍEew közbe.
szerzési eljrírást eredményesnek nyilvanítj a. Az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki:

Neve Geoszolg Kft.

Székhe|v címe 2085 Pilisvörösvrár. ErkelFerenc u. 16.
Nettó ajánlati ár (I{UF): 64 698 000.- rt

Kiválasztás indoka: A nevezett énrényes ajén|at tartalmazza a legalacsonyabb összegű el.
lenszolgríltatast, mely apá|yázatban rendelkezésre á1ló forriísra tekintettel is megfelelő.

2.) A Képviselő.testiilet felhatalmazza a po|gérmestert az Írásbeli összegezés kiküldésére
(eredmény kihirdetésre) és a szerződés megkötésére.''

További kérdé s, ho zzászőlás hiányában szav azásr a boc sátj a a j avasl atot.

Júászné dr. Soltész Edit aljegyző név szerint sző|ítja a képviselőket és kéri aki egyet ért azzal,
hogy a Képviselő-testiilet egyhangúan úgy dönt, hogy a

1.) A Képviselő.testiilet a Bíráló bizottság döntési javaslata alapjan úgy dönt, hogy
az Esőzések okozta útkórok helyreóllíttúsí munkóí tÍttep közbeszerzési eljrárást
eredményesnek nyilvrínítj a. Az e|játras nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki:



? Neve Geoszolg Kft.
Székhelv címe 2085 Pilisvörösvar. Erkel Ferenc u. l6.
Nettó aján|ati ár (HUF): 64 698 000.- rt

Kiválasztás indoka: Anevezett érvényes ajfuiattarta\mazza a legalacsonyabb összegti el-
lenszolgáltatást, mely apá|yazatban rendelkezésre iílló forrásra tekintettel is megfelelő.

2.) A Képviselő-testÍilet felhatalmazza apolgármestert azlrásbeli összegezés kiküt.
désére (eredmény kihirdetésre) és a szerződés megkötésére, szavazzon:

Balla György polgármester: Igen
Czakő Tivadar képviselő: Igen
Gyenes Bálint képviselő: Igen
Sziicsné Pál-Kutas orsolya alpolgármester: Igen

A Képviselő-testiilet atagaí közÍil jelen lévő 4 fő köZÍil 4 igen szavazaltaI, ellenszavazat és
tartozkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alabbihaténozatothozta:

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
47 12015. (vII. 3.) határozata

az,,Esőzések okozta útkárok helyreállítási munkái'' tárryú kiizbeszerzési eljárást lezárő
döntésről

Tardona Községi onkormanyzat Képviselő.testülete a tánggyal kapcsolatos előterjesztést
megtírgyaltaésakövetkezőhatátrozatothozza.,

1.) A Képviselő-testtilet a Bíráló bizottság döntési javaslata alapjan úgy dönt, hogy
az Esőzések okozta útkórok helyredllíttísí munkóí tareyű közbeszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítja. Az eljárás nyertesét az alábbíak szerint hirdeti ki:

Neve Geoszolo Kft.
Székhelv címe 2085 Pilisvörösvar. ErkelFerenc u. 16.
Nettó aján|ati ár (HUF): 64 698 000.- pt

Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlattartalmazza a legalacsonyabb összegű el-
lenszolgáltatást, mely apúyazatban rendelkezésre á1ló forrásra tekintettel is megfelelő.

2.) A Képviselő-testtilet felhatalmazza apolgármestert az Írásbeli összegezés kikül-
désére (eredmény kihirdetésre) és a szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester
Hatríridő: 20l 5.július 3 1.

2. napirend

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy bejelenti a Képviselő.testüleürek, hogy 20|5.
július 1. napjától 20|5, december 31-ig terjedő időszalaa lemond a tisÍeletdijarő|. Az errő|
szóló nyilatkozatotbemutatja. Kéri, hogy a Képviselő-testiilet fogadja el.
Javaslata a ktivetkező: ,,A Képviselő.testiilet megtargyalta Balla György polgármester tiszte-
letdíjaról 20|5.július 1. napjától 2015. december 31. napjáig való lemondását és azt e|fogad-



Kéri, hogy akinek van kérdése vagy javaslata,hozzászólása tegye meg.

Kérdés, ho zzásző|ás hi rínyában szav azásr a bo c sátj a a j avaslatot.

A Képviselő.testtilet atagú közüljelen lévő 4 fö közÍil 4 igen szavazatla|, ellenszavazat és
tn.őzkodás nélktil elfo gadta a j avaslatot és az aLábbi hatfu ozatot hoz1a:

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő.testíileÚének
4820ls. (vII. 3.) határozata

a polgármester tiszteletdíjáról való lemondás elfogadásáról

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testtilete a tnggyal kapcsolatos előterjesaést
megLírgyaltaésakövetkezóhatÍrozatothozza:

A Képüselő.testiilet megtrárgyalta Balla György polgrírmester tiszteletdijáÍóI20t5. július 1.
napjától 20|5. december 31. napjáig való lemondását és azte|fogadja.

Balla Györry polgármester: Kéri, hogy akinek van hozzásző|ása, javaslat ehhez a napirend.
hez tegye meg.

Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a
polgárrrrester a képviselő.testÍileti nyilvános ülését l l óra 5l perckor bezárta.
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alpolgiírmester

,bo-Yv'' Gveíes Bálint
képviselő


