
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 

2014.  május 19-én megtartott rendkívüli ülésének  

 

a.) jegyzőkönyve: 1 

b.) tárgysorozata: 1. 

c.) határozatai: 56-57. 

d.)  rendelete: - 

 

                      369-20/2014. 

 

T Á R G Y S O R O Z A T 

 
 

 

 

1/ Előterjesztés: „Az ÉAOP-5.1.2/D3-11-2012-0001 azonosítószámú „Nagydobos község  

belterületi csapadék- és belvízvédelmi fejlesztése” című pályázat 

megvalósításához szükséges újabb építési beruházás megvalósítása” 

tárgyban indított közbeszerzési eljárás lezárására  

  Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagydobos, 2014. május 25. 

         

 

 

     Kovács Gábor 

                                                                                               polgármester 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő – Testületének  2014. május 19-én  megtartott  

rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme  
 

Az ülés megjelent:  Kovács Gábor polgármester 

    Bódi Elek képviselő 

    Fazekas Sándor képviselő 

    Fonalka István képviselő 

 

Meghívottak:    

    Dr. Horváth László  jegyző 

     

 

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a 

határozatképességet, az ülést megnyitja. Az ülésről igazoltan távolmaradt  

Fekete László, Ferenczi Zoltán és Jeremcsuk József települési képviselő. 

 

Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.  

A képviselő testület Fazekas Sándor és Bódi Elek képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli.  

 
Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.  

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

56/2014. (V. 19.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

 

1/ Előterjesztés: „Az ÉAOP-5.1.2/D3-11-2012-0001 azonosítószámú „Nagydobos község  

belterületi csapadék- és belvízvédelmi fejlesztése” című pályázat 

megvalósításához szükséges újabb építési beruházás megvalósítása” 

tárgyban indított közbeszerzési eljárás lezárására  

  Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester  

 

 

 

Tárgy /1.tsp/   Előterjesztés: „Az ÉAOP-5.1.2/D3-11-2012-0001 azonosítószámú  

„Nagydobos község belterületi csapadék- és belvízvédelmi fejlesztése” 

című pályázat megvalósításához szükséges újabb építési beruházás 

megvalósítása” tárgyban indított közbeszerzési eljárás lezárására  

  Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester  

 

 



 

Kovács Gábor polgármester: 

A közbeszerzési eljárás eredmény hirdetése megtörtént, egy ajánlattevő volt, a „NOVUM” 

Mezőgazdasági és Kereskedelmi Bt. (4913 Panyola, Szombathelyi u. 29.). Ajánlata megfelel 

az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban 

meghatározottaknak és ajánlattevő tett ajánlatot a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra, 

melynek összege nettó 14 862 860,-Ft. A bíráló bizottság javasolja az ajánlat elfogadását.  

A karbantartási munkálatokat az önkormányzat fogja végezni a csapadékvíz elvezető árkokon. 

Aki egyetért az ajánlat elfogadásával, kérem szavazzon. 

A képviselő testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

57/2014.(V.19.) határozata 

 

„Az ÉAOP-5.1.2/D3-11-2012-0001 azonosítószámú „Nagydobos község belterületi 

csapadék- és belvízvédelmi fejlesztése” című pályázat megvalósításához szükséges újabb 

építési beruházás megvalósítása” tárgyban indított közbeszerzési eljárás lezárására 

I. 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő a Bíráló Bizottság 

véleményének figyelembevételével „Az ÉAOP-5.1.2/D3-11-2012-0001 azonosítószámú 

„Nagydobos község belterületi csapadék- és belvízvédelmi fejlesztése” című pályázat 

megvalósításához szükséges újabb építési beruházás megvalósítása” tárgyban indított 

közbeszerzési eljárás lezáró döntését, mint döntéshozó, névszerinti szavazással az alábbiak 

szerint hozza meg: 

 

A „NOVUM” Mezőgazdasági és Kereskedelmi Bt. (4913 Panyola, Szombathelyi u. 29.) 

ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések elvégzésére. 

 

Határidő:  azonnal                                              Felelős: Kovács Gábor polgármester 

 

 

II. 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő a Bíráló Bizottság 

véleményének figyelembevételével „Az ÉAOP-5.1.2/D3-11-2012-0001 azonosítószámú 

„Nagydobos község belterületi csapadék- és belvízvédelmi fejlesztése” című pályázat 

megvalósításához szükséges újabb építési beruházás megvalósítása” tárgyban indított 

közbeszerzési eljárás lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg: 

 

A Képviselő-testület névszerinti szavazással a fenti közbeszerzési eljárás nyertesévé a 

„NOVUM” Mezőgazdasági és Kereskedelmi Bt. (4913 Panyola, Szombathelyi u. 29.) 

ajánlattevőt nyilvánítja, mivel az említett ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító 



felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározottaknak és ajánlattevő tett 

ajánlatot a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra, melynek összege nettó 14 862 860,-Ft. 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőt értesítse, valamint, hogy az eljárás 

nyertesével a szerződés megkötéséről gondoskodjon.  

 

Felelős:  Kovács Gábor polgármester 

 

 

Nagydobos, 2014. május 19. 

 

 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Horváth László 

                       polgármester                              jegyző 

 

 

 

               Bódi Elek                                                                            Fazekas Sándor 

jegyzőkönyv - hitelesítők 


