
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 8.-án, az 
önkormányzat házasságkötő termében 13.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehí-
vott soron kívüli üléséről.  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Takácsné Illés 
Henriett, Péntek Vince, Talián Bálint Attila, Gyöngyösi Norbert és Liber János képviselők, 
valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület minden tagja 
jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

A napirendi javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül el-
fogadja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 257/2017. (XII. 8.) önkormány-
zati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ A TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005 kódszámú „Kulturális turizmus fejlesztése Seges-
den” című projekt keretében az „Építési beruházások a TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005. 
számú pályázat során” elnevezésű közbeszerzési eljárás lezárása és nyertes ajánlattevők 
kiválasztása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

2./ Egyéb ügyek. 

1./ A TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005 kódszámú „Kulturális turizmus fejlesztése Seges-
den” című projekt keretében az „Építési beruházások a TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005. 
számú pályázat során” elnevezésű közbeszerzési eljárás lezárása és nyertes ajánlattevők 
kiválasztása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Péntek László polgármester felkéri dr. Varga Katalin jegyzőt, mint a Bíráló Bizottság elnökét, 
hogy ismertesse az előterjesztést. 

Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy a múzeum felújítása és az interak-
tív park kiépítése tekintetében lezárult a közbeszerzési eljárás. Emlékezteti a megjelenteket, 
hogy a megvalósítás tekintetében hat gazdasági szervezetet hívtak meg, melyek mindegyike 
benyújtotta ajánlatát a határidőn belül. Kiemeli, hogy a közbeszerző hiánypótlásra hívta fel a 
szervezeteket, a hiánypótlásra a hat szervezetből öt küldte meg a dokumentumokat. Elmondja, 
hogy a Szakonyi Iroda Kft. nem küldte meg a hiánypótlási anyagot. Tájékoztatást ad arról, 
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hogy a múzeum felújítása tekintetében a segesdi székhelyű Könnyű-Ép Kft., az interaktív 
park kialakítása tekintetében pedig a pécsi székhelyű R-optimum Kft. lett a közbeszerzési el-
járás nyertese. Tájékoztatást ad arról, hogy mivel közbeszerzési eljárásról van szó, név szerint 
kell döntenie a testületnek. 
Péntek László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzá-
szólása. A polgármester kéri, hogy aki az írásos előterjesztési javaslatot elfogadja, a neve fel-
olvasása után azt igennel jelezze. A polgármester felkéri dr. Varga Katalin jegyzőt a név sze-
rinti szavazás lebonyolítására. 

A napirendhez hozzászólás nem volt. 
Jelen lévő képviselők száma 7 fő. 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő nem volt. 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése nem volt. 

Dr. Varga Katalin jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét és kéri a szavazatu-
kat: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester igen 
Gyöngyösi Norbert képviselő igen 
Liber János képviselő igen 
Péntek László polgármester igen 
Péntek Vince képviselő igen 
Talián Bálint Attila képviselő igen 
Takácsné Illés Henriett képviselő igen 

Péntek László polgármester kihirdeti a név szerinti szavazás eredményét. 
A képviselő-testület név szerinti szavazással 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 258/2017. (XII. 8.) önkor-
mányzati határozata közbeszerzési eljárás eredményéről. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Építési beruházások a 
TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005. számú pályázat során” tárgyú közbeszerzési eljárás-
ban a beérkezett ajánlatok és a Bíráló Bizottsági jegyzőkönyvben (írásbeli szakvéle-
mény, előzetes döntés, döntési javaslat) foglalt javaslatait – azok indokaival együtt – 
név szerinti szavazással elfogadja, és a következő döntést hozza:  

1./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a  
CSÉ & EL Kft. (7500 Nagyatád, Honvéd utca 34/A.) 
„KÖNNYŰ-ÉP” Kft. (7562 Segesd, Teleki utca 13.) 
DANESZKO Építőipari Kft. (7940 Szentlőrinc, Váci Mihály utca 2.) 
„MAGYAR BAU” Kft. (7747 Birján, Kossuth utca 64/B.) 
R-optimum Kft. (7632 Pécs, Olga utca 11.) 
ajánlata érvényes, 
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a Szakonyi Építész Iroda Kft. (7500 Nagyatád, Szabadság tér 7/D.) ajánlata a Kbt. 73. 
§ (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen. 

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy az eljárás eredményes volt. 

3./ A képviselő-testület megállapítja, hogy az I. rész Interaktív Park létesítése esetében 
a nyertes ajánlattevő: R-optimum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7632 Pécs, Olga 
utca 11.), mivel a legjobb ár-érték arányú ajánlatot adta. 
Nettó ajánlati ár (fix HUF összegben): 38.185.295,24 Ft, azaz Harmincnyolcmillió-
egyszáznyolcvanötezer-kettőszázkilencvenöt forint, jótállás időtartama 24 hónap, azaz 
huszonnégy hónap. 

4./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a II. rész Árpád-házi Szent Margit Múzeum 
és Könyvtár földszinti akadálymentesítése, akadálymentes parkoló és gyalogjárda épí-
tése, padló alatti tároló felújítása és villamos hálózatának felújítása esetében a nyertes 
ajánlattevő a „KÖNNYŰ-ÉP” Építőipari Kivitelező Kft. (7562 Segesd, Teleki utca 
13.), mivel a legjobb ár-érték arányú ajánlatot adta. 
Nettó ajánlati ár (fix HUF összegben): 12.317.852 Ft, azaz Tizenkétmillió-háromszáz-
tizenhétezer-nyolcszázötvenkettő forint, jótállás időtartama 24 hónap, azaz huszon-
négy hónap. 

5./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevőkkel a 
vállalkozási szerződést aláírja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

2./ Egyéb ügyek. 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelentek, hogy a KEOP szennyvízelvezetés és 
tisztítás pályázattal kapcsolatban hiánypótlás érkezett a projektmenedzsernek. Elmondja, hogy 
a hiánypótlás szerint a 2012-ben készült „Fenntartható Fejlődés Helyi Programja” elnevezésű 
dokumentumot a testületnek újra el kell fogadnia változtatás nélkül. Javasolja a program vál-
toztatás nélküli elfogadását. 

A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 259/2017. (XII. 8.) önkor-
mányzati határozata Local Agenda 21 program felülvizsgálatáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Z 17 Építőipari és Szolgálta-
tó Kft. által 2012. évben készített „Fenntartható Fejlődés Helyi Programja” (Local 
Agenda 21) elnevezésű dokumentumot felülvizsgálta, és azt változtatás nélkül tovább-
ra is fenntartja. 



#  4

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

Mivel több téma, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 

Kmf. 

 Péntek László dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


