
     ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
                     KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
              8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. 

                                 Tel: 87/471-506
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Készült: 1 példányban 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének 2015.  június  26-i
rendkívüli nyílt ülésén.

Az ülés helye: Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Ábrahámhegyi  Kirendeltsége
Polgármesteri Irodájában 
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13. 

Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt  polgármester
Homonnay Zsombor  képviselő    
Gáspár József  képviselő  
Zavari Judit  képviselő (4 fő)

Távolmaradását bejelentette: Kovács József alpolgármester (1 fő ) 

Tanácskozási joggal megjelent:    Wolf Viktória  jegyző (1 fő)

Jelen van továbbá:
Kovácsné Auer Katalin jegyzőkönyvvezető  (1 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

(A jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv, a képviselő-testületi ülés teljes terjedelmét hangfelvétel rögzíti.)

I. NAPIRENDEK ELŐTT

Vella Ferenc Zsolt  polgármester Tisztelettel köszönti a megjelenteket.  A képviselő-testületi ülést 9.00 órakor
megnyitja. Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes.
Ismerteti a napirendi pontot: 
NAPIRENDI PONT:

1. Ábrahámhegy község belterületén gyalogjárda felújítása közbeszerzési eljárás 
Előterjesztő:  Vella Ferenc Zsolt polgármester 

Javasolja,  hogy  az  előbb  ismertetett  napirend  tárgyalását  fogadja  el  és  kéri  a  képviselő-testületet,  aki
egyetért a napirend elfogadásával,  kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. június 26-i rendkívüli nyílt
ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1. Ábrahámhegy község belterületén gyalogjárda felújítása közbeszerzési eljárás 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

A képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. napirendi pont
Ábrahámhegy község belterületén gyalogjárda felújítása közbeszerzési eljárás 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester a mai ülésen a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján választják
ki a kivitelezőt a gyalogjárda felújítása tárgyában. Felkéri a jegyzőasszonyt, hogy pár szóban ismertesse. 

Wolf Viktória jegyző a közbeszerzési eljárás során a szakértő véleménye alapján hiánypótlást kellett kiírni,
melyet egy cég, az SZL BAU Kft. teljesített.  A Közbeszerzési Bíráló Bizottság megvizsgálta a beadott
ajánlatot és érvényesnek ítélte, illetve a képviselő-testület felé javasolja, hogy a legalacsonyabb ajánlattevőt,
az SZL BAU Kft-t hirdesse ki nyertesnek, mivel ez a cég tette. Az ajánlat összege: nettó 28.989.262 Ft. 
Tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy  a  közbeszerzésről  szóló  2011.  évi  CVIII.  törvény  22.§  (5)
bekezdése alapján név szerinti szavazást kell tartani.

A képviselő-testület a név szerinti szavazást lebonyolítja (ABC sorrendben a képviselők külön-külön nyilatkoznak),
a név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv 2. melléklete.

Vella Ferenc Zsolt polgármester összegzi, hogy a képviselői nyilatkozatok ismeretében, a testület 4 igen
szavazattal az SZL BAU Kft-t hirdeti ki a közbeszerzési eljárás nyertesének, így a képviselő-testület 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Ábrahámhegy község belterületén gyalogjárda felújítása közbeszerzési eljárás

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. az  Ábrahámhegy község belterületén gyalogjárda felújítása tárgyú közbeszerzési eljárást

eredményesnek  nyilvánítja  és  a  nyertes  ajánlattevőnek  az  SZ-L  BAU  Építőipari  és
Kereskedelmi Kft-t (székhely: 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.) hirdeti ki és a szerződés
végösszegét 28.989.262 Ft + Áfa összegben állapítja meg.

2. felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal, egyebekben szerződés szerint
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Horváth Márta osztályvezető 
Sütő Árpád műszaki ügyintéző
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Vella Ferenc Zsolt polgármester Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a részvételt megköszöni
és az ülést 9.16 órakor bezárja. 

 

k.m.f.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Wolf Viktória 
jegyző
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