
Felsőtárkány Község Önkormányzata 

3324 Felsőtárkány, Fő út 101. 

Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 

e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu 

 
Jegyzőkönyv 

 

Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület 2012. december 1. napján 16.00 órakor megtartott 

testületi ülésén. 

 

Határozatok: Tárgya: 

144/2012.(XII.01.) Közbeszerzési pályázatra érkező árajánlatok elbírálása  

145/2012.(XII.01.) ZD építő Kft. ajánlattevő ajánlatának elutasítása 

 

A jegyzőkönyv vezetése 226. oldaltól 227. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Napirendi pontok: 

1. Fő út – Ady Endre út összekötő híd építése közbeszerzési árajánlatok megtárgyalása 

Előadó: polgármester 

2. Egyebek 

 

Jelen vannak: 

dr. Juhász Attila Simon polgármester 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző 

Juhász Csaba alpolgármester 

Bajzát Ferenc képviselő 

Kakuk Pál képviselő 

Kapuvári Csaba képviselő 

Pelyhe Istvánné képviselő 

Szántósi Rafael képviselő 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszöntöm, a megjelenteket megállapítom, hogy a testület teljes létszámmal megjelent a Képviselő-

testületi ülésen.  

 

A képviselői létszám: 6 fő. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.  

 

Tájékoztatom a testületet, hogy az ülésről elektronikus jegyzőkönyv készül. Javaslatot teszek arra, hogy a 

jegyzőkönyvet Erdélyiné Juhász Lejla vezesse, a hitelesítésre pedig felkérem a Képviselő-testület két 

tagját, Kapuvári Csaba képviselőt és Szántósi Rafael képviselőt.  Kérem a Képviselő-testületet a javaslat 

elfogadására. 

 

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Előterjesztést teszek a napirendi pontok vonatkozásában. A testületi ülést a meghívóban feltüntetett 

sorrend szerint szeretném vezetni.  

 

A Képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta. 

 

1. napirendi pont 

Fő út – Ady Endre út összekötő híd építése közbeszerzési árajánlatok megtárgyalása 

Előadó: polgármester 
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dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A Képviselő-testület a 143/2012. (XI.30) számú határozatával „Felsőtárkány, Fő út – Ady út összekötés, 

0+023 km sz. Imókő-patak hídépítése és hozzá kapcsolódó út felújítás” közbeszerzési eljárásának 

eredményhirdetésére vonatkozóan Bíráló Bizottságot hozott létre. 

 

A Bíráló Bizottság megtekintette a közbeszerzési eljárásban résztvevő cégek ajánlatát, mely cégek a 

következők: 

RO-LY BAU Kft 

3413 Cserépfalu, Bem út 43 

Ügyvezető: Nemes Bertalan 

Tel: 30-224-7834 

E-mail: nb@rolybau.hu 

  

BITU-JOINT Kft 

1114 Budapest, U László utca 44. 5/9 

Ügyvezető: Bárdos Gyula 

E-mail: hq@bitu-joint.hu 

  

ZD Építő Kft 

3561 Felsőzsolca, Körösi Csoma Sándor út 7 

Ügyvezető.: Kovács Zoltán 

Tel: 30-228-9455 

E-mail: zoli.kovi@t-online.hu 

 

A bizottság úgy döntött, hogy a ZD Építő Kft. ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja a Kbt. 74. § 

(1) bekezdés e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a hiánypótlási felhívásnak határidőre nem tett eleget, 

nem csatolta. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet ennek alapján, hogy fogadja el a határozati 

javaslatokat. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a javaslatot 3 tartózkodás és 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

144/2012. (XII.01.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy határozott, hogy a 

„Felsőtárkány, Fő út-Ady Endre út összekötés, 0+023 km sz. Imókő-patak híd építése és hozzá 

kapcsolódó út  felújítás” tárgyban folyamatban lévő közbeszerzési eljárásban a RO-LY BAU Kft. 

Ajánlattevő, valamint a Bitu-Joint Kft.  Ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja és lefolytatja 

velük a közbeszerzési tárgyalást. 

 
145/2012. (XII.01.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy határozott, hogy  a 

„Felsőtárkány, Fő út-Ady Endre út összekötés, 0+023 km sz. Imókő-patak híd építése és hozzá 

kapcsolódó út  felújítás” tárgyban folyamatban lévő közbeszerzési eljárásban a ZD Építő Kft. 

Ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján, 

tekintettel arra, hogy a hiánypótlási felhívásnak határidőre nem tett eleget, nem csatolta a hiányzó 

dokumentumokat. 

 

Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 16.25 órakor bezárom. 

 

k.m.f. 

 

 dr. Juhász Attila Simon Hegyiné Kertész Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: 

 

 

Szántósi Rafael                         Kapuvári Csaba 

    PB elnöke                                                  EEB elnöke 
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