
J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 11.-én, az 

önkormányzat házasságkötő termében 11.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján 

összehívott 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 

elfogadja: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2018. (IV. 11.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005 kódszámú „Kulturális turizmus fejlesztése 

Segesden” című projekt keretében az „Építési beruházások a TOP-1.2.1-15-SO1-2016-

00005. számú pályázat során II. ütem” elnevezésű közbeszerzési eljárás lezárása és 

nyertes ajánlattevők kiválasztása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

 

1./ A TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005 kódszámú „Kulturális turizmus fejlesztése 

Segesden” című projekt keretében az „Építési beruházások a TOP-1.2.1-15-SO1-2016-

00005. számú pályázat során II. ütem” 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 bor- és pálinkaház felújítása, 

valamint az interaktív parkhoz tartozó mosdó, út és parkoló kialakítása tekintetében lezárult a 

közbeszerzési eljárás. Emlékezteti a megjelenteket, hogy a megvalósítás tekintetében hat 

gazdasági szervezetet hívtak meg, melyből öt cég benyújtotta ajánlatát a határidőn belül. 

Kiemeli, hogy az ajánlatok tekintetében hiánypótlásra nem került sor. Tájékoztatást ad arról, 

hogy mindkét rész tekintetében a segesdi székhelyű Könnyű-Ép Kft. adta a legjobb ár-érték 

arányú ajánlatot, tehát ez a cég lett a közbeszerzési eljárás 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, 

hozzászólása. A polgármester kéri, hogy aki az írásos előterjesztési javaslatot elfogadja, a 

neve felolvasása után azt igennel jelezze.  
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A polgármester felkéri dr. Varga Katalin jegyzőt a név szerinti 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 

szavazatukat: 

 

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 

tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2018. (IV. 11.) 

önkormányzati határozata közbeszerzési eljárás eredményéről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Építési beruházások a 

TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005. számú pályázat során II. ütem” tárgyú közbeszerzési 

eljárásban a beérkezett ajánlatok és a Bíráló Bizottsági jegyzőkönyvben (írásbeli 

szakvélemény, előzetes döntés, döntési javaslat) foglalt javaslatait – azok indokaival 

együtt – név szerinti, azaz 

 

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 

 

szavazattal elfogadja, és a következő döntést hozza:  

 

1./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a  

Gener Ép-Terv Kft.    7545 Nagykorpád, Petőfi utca 24. 

Könnyű-Ép Kft.    7562 Segesd, Teleki utca 13. 

VAR-ATT Kft.    7570 Barcs, Gárdonyi Géza utca 2. 

Szakonyi Építész Iroda Kft.    7500 Nagyatád, Szabadság tér 7/D. 

Kronell Kft.    7500 Nagyatád, Dózsa Gy. utca 100. 

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

3./ A képviselő-testület megállapítja, hogy az I. rész Bor- és Pálinkaház bővítése, 

fejlesztése esetében a nyertes ajánlattevő: „KÖNNYŰ-ÉP” Építőipari Kivitelező Kft. 

(7562 Segesd, Teleki utca 13.), mivel a legjobb ár-érték arányú ajánlatot adta. 

Nettó ajánlati ár (fix HUF összegben): 16.527.146 Ft, azaz Tizenhatmillió-

ötszázhuszonhétezer-egyszáznegyvenhat forint, jótállás időtartama 24 hónap, azaz 

huszonnégy hónap. 

 

4./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a II. rész Interaktív Park mosdóblokk, 

parkoló és út építése 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): 21.111.002 Ft, azaz Huszonegymillió-

egyszáztizenegyezer-kettő forint, jótállás időtartama 24 hónap, azaz huszonnégy 

hónap. 

 

5./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a 

vállalkozási szerződéseket aláírja. 

 

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 


