
Jegyzőkönyv 
 

 
 
 
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár 
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2012. augusztus 14-én 

tartott rendkívüli  nyílt üléséről.     
 
Jelen voltak: Gémes László polgármester 
  Bari Tiborné képviselő 
  Lukács Istvánné képviselő 
  R. Nagy Mihály képviselő 
  Tóth Péter képviselő 
  Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő 
   

Gyömbér Ferencné jegyző 
 
 
 
 

 

Gémes László polgármester tisztelettel köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket.  
Megállapította, hogy 6 fő képviselő jelenlétével a képviselő-testületi ülés 
határozatképes, az ülést megnyitotta. Elmondta, Bari Tiborné képviselő jelezte, hogy 
később fog érkezni. Szabó Tibor képviselő nem jelezte távolmaradását. 
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Török Juliannát. A jegyzőkönyv hitelesítésére 
felkérte Dr. Vigh-Molnár Henriett és Tóth Péter képviselőket. Kérte, aki a 
jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
109/2012. (VIII.14.) KT. 
 
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. 
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésével Dr. Vigh-Molnár Henriett és Tóth 
Péter  képviselőket bízta meg.  
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Gémes László polgármester ismertette a napirendi pontokat (1. sz. melléklet) és kérte 
annak elfogadását. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
 
110/2012. (VIII.14.) KT. 
 
Tárgy: Napirend elfogadása. 

Határozat 
 

 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:  

 
 

NAPIRENDI PONTOK: 

 

1./ Szennyvízberuházáshoz generál    Gémes László 
      kivitelező kiválasztása    polgármester   
 
 

 
 
 

 
1./ Napirend 

 
 

SZENNYVÍZBERUHÁZÁSHOZ GENERÁL KIVITELEZŐ KIVÁLASZTÁSA 
 
 
 
Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvár szennyvíztisztító telepének és 
szennyvízcsatorna hálózatának FIDIC SÁRGA és FIDIC PIROS könyv szerinti 
generálkivitelező kiválasztására vonatkozó írásos anyagot (2. sz. melléklet). Az 
előterjesztés alapján tájékoztatta a képviselő-testületet a közbeszerzési eljárásról. 
 
A képviselő-testületi ülésre megérkezett Bari Tiborné képviselő, így a képviselők 
száma 6 fő.  
 
Kérdés, hozzászólás az írásos anyaggal kapcsolatban nem hangzott el. 
 
Gémes László polgármester kérte, aki a Szegvár szennyvíztisztító telepének és 
szennyvízcsatorna hálózatának FIDIC SÁRGA és FIDIC PIROS könyv szerinti 
generálkivitelező kiválasztásával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
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111/2012. (VIII.14.) KT. 
 
Tárgy: Szegvár szennyvíztisztító telepének és szennyvízcsatorna hálózatának FIDIC 
SÁRGA és FIDIC PIROS könyv szerinti generálkivitelező kiválasztása (részvételi 
szakasz)  
 

Határozat 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló 
Bizottság írásbeli szakvéleménye alapján meghozta döntését a 
Szegvár szennyvíztisztító telepének és szennyvízcsatorna hálózatának 
FIDIC SÁRGA és FIDIC PIROS könyv szerinti generálkivitelező 
kiválasztásáról. A kiválasztás a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzata alapján és a Közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően történt. Az eljárás 
eredményes volt.  
 
1. A 2. szakaszos meghívásos közbeszerzési eljárás 2012. június 1-jén 

indult el a benyújtásra nyitva álló határidő 2012. július 19. 11:00 
óra volt. 

2. A beszerzési eljárásban hiánypótlás elrendelésére került sor. A 
hiánypótlás teljesítésének határideje 2012. augusztus 2. 14:00 óra 
volt. 

3. A hiánypótlásra nyitva álló határidőre egy érvényes részvételre 
jelentkező volt: 
Az érvényes részvételre jelentkező neve: 
 

1.) EuróAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. 
2.) OMS Környezetvédelmi Kft. 
3.) Probart Kft. 

 
közös részvételre jelentkezők (EOP-Szegvár Konzorcium) 
(Kapcsolattartásra kijelölt részvételre jelentkező: EuroAszfalt 
Építő és Szolgáltató Kft.) 225 Üllő, Zsaróka hegy 053/30 hrsz. 
 

4. Az alkalmatlannak minősített, illetve egyéb okból érvénytelen 
részvételre jelentkező neve és címe: 
A-HÍD Építő Zrt. 
H-1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.  
A részvételre jelentkezővel szemben hiánypótlás lett elrendelve, 
amit az előírásoknak nem megfelelően teljesített. Ezért árajánlata 
érvénytelennek minősül. Az érvénytelenség pontos okait az 
Összegzés tartalmazza. 
 

5. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlatok 
elbírálásáról az értesítést küldje meg a részvételre jelentkezők  
részére. 
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6. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az érvényes 
részvételre jelentkező céget kérje fel a második szakaszban 
árajánlata megtételére.  

 
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Lucsik és Társa 
Tanácsadó és Oktatói Kft., Polgármesteri Hivatal kabinet munkatársai. 

 
 
Gémes László polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmft. 
 

 
Gémes László                 Gyömbér Ferencné  
 polgármester                     jegyző 
 
 
 

Dr. Vigh-Molnár Henriett  Tóth Péter   
képviselő, jkv. hitelesítő 

 


