
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 

Készült  Gomba  Község  Önkormányzati  Képviselı-testületének  2004. november 10.-én 17 órai 
kezdettel  megtartott    r e n d k í v ü l i    ülésérıl. 
 
 
Jelen vannak:  Kis  József   polgármester 
    Tasi  Kálmán   alpolgármester 
    Fodor Béla, Lehota Vilmos, 
    Révész György, Tasi Péter, 
    Tóth Sándor   képviselık 
 
    Maczó  Jánosné  körjegyzı 
 
 
Bejelentéssel távol:  Erdélyi  Zsolt, Szegedi Csaba, 
    Tóth József    képviselık 
 
 
Kis József polgármester: 
Üdvözli az ülésen megjelent képviselıket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen 6 
képviselı jelen van, így az határozatképes. 
Erdélyi Zsolt és Szegedi Csaba képviselık jelezték a távollétüket az ülésrıl, Tóth József képviselı 
pedig nem kíván tovább részt venni a képviselıi munkában. Ezt majd a novemberi soros ülésen 
fogja tárgyalni a képviselı-testület. 
A mai rendkívüli ülésnek egyetlen napirendi pontja van, mégpedig Gomba Község élıvíz helyeinek 
rehabilitációja, helytörténeti túraútvonalának és mintakertjének kialakítására benyújtott pályázatok 
elbírálása, a kivitelezı kiválasztása. 
Kéri a napirendi pont elfogadását. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi napirendet fogadta el: 
 
 

N a p i r e n d  
 

T á r g y:          E l ı a d ó: 
 
1./ Gomba Község élıvíz helyeinek rehabilitációja, helytörténeti  
     túraútvonalának és mintakertjének kialakítására benyújtott 
     pályázatok elbírálása, kivitelezı kiválasztása.     Polgármester 
 
 
Kis József polgármester: 
Javaslatot tesz a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítıire. Jegyzıkönyv hitelesítıknek Tasi Péter 
képviselıt és Tasi Kálmán  alpolgármestert javasolja. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
jegyzıkönyv hitelesítıknek  Tasi Péter képviselıt és Tasi Kálmán alpolgármestert  elfogadta. 
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Kis József polgármester: 
Az ajánlattételi felhívás az egyszerősített közbeszerzési eljárás megindítására idıben elment. 
Mint ahogy a Közbeszerzési Bizottság javasolta, az ajánlatok bírálati szempontjai: 
Összességében a legelınyösebb ajánlat.  
Részszempontok:             ajánlati ár:                                         súlyszám: 10 
         kedvezıbb teljesítési határidı:      súlyszám: 10 
         garanciavállalás ideje:       súlyszám:   5 
     
                                          ponthatár:   1-10 
 
Módszer:  egyszerősített matematikai arányosítás. 
Az ajánlattétel benyújtási határideje  2004. november 8.  16 óra volt. Az ajánlattételek a benyújtási 
határidın belül megtörténtek. A Hidrográd Víz és Közmőépítı Bt. Hernát  2004. november 8.-án 
1015 h-kor, a Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat  Nagykáta  2004. november 8.-án  1143 h-kor, a 
Dunavölgyi Víztársulat Dabas  2004. november 8.-án  1320 h-kor nyújtotta be az ajánlattételét. 
A Közbeszerzési Bizottság 2004. november 9.-én  14 h-kor bontotta fel a borítékokat. A bizottság 
az ajánlattételeket átnézte, az errıl készült jegyzıkönyv másolatát a képviselık részére az ülés elıtt 
kiosztotta. 
Formailag minden pályázat megfelelt a kiírásban foglaltaknak.  A bizottság a már elızıekben 
említett bírálati szempontok alapján pontozta az ajánlatokat.  
 
A Hidrográd Víz és Közmőépítı Bt. / Hernád / az ajánlati árra - 23.254.886.-Ft – 8 pontot, a 
teljesítési határidıre  – 2005. május 26 –   9 pontot, a garanciavállalás idejére  –  egy év –  2 pontot 
kapott, mely összesen 19 pont. 
 
A Tápió – Hajta Vízgazdálkodási Társulat /Nagykáta / az ajánlati árra  - 21.683.981.-Ft -  10 pontot, 
a teljesítési határidıre – 2005. május 20 -  10 pontot, a garanciavállalás idejére  – két év –  5 pontot 
kapott, mely összesen  25 pont. 
 
A Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat / Dabas / az ajánlati árra  - 22.964.629.-Ft – 9 pontot, a 
teljesítési határidıre  - 2005. május 26 – 9 pontot, a garanciavállalás idejére – egy év – 2 pontot 
kapott, mely összesen 20 pont. 
 
A kiírás 7./ pontjának legmegfelelıbben a Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat felelt meg. A 
Közbeszerzési Bizottság ezt az ajánlatot  javasolja elfogadásra. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Kérdése, hogy ez a pontozás hogyan van ? 
 
Kis József polgármester: 
A módszer egyszerő matematikai arányosítás. A maximumot a legkedvezıbb árajánlatot adó kapta 
meg. Két dolog döntötte el, a javaslati ár és a garanciális idı. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
A garancia vállalásra miért csak 5 pontot kaptak ? 
 
Kis József polgármester: 
Így szerepelt a kiírásban, hogy a garancia vállalás idejénél a súlyszám 5 pont. 
Ennek nincs semmilyen tudományos alapja, hogy miért ennyi a pontszám. 
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Révész György képviselı: 
Kérdése, hogy az ajánlati ár kevesebb, mint a pályázati ár ? 
 
Kis József polgármester: 
Nem kevesebb, sıt még 120.000.-Ft-tal több. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Annyi megjegyzése van, hogy a  vízfolyás szakasznak a Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat a 
karbantartója. 
Kérdése, hogy van-e részletes leírás a helytörténeti túraútvonalhoz és a mintakert kialakításához ? 
 
Kis József polgármester: 
A természetismereti mintakert: 
•       350 fm       kétoldali szegélykıvel épített murvás sétaút /tanösvény /  
•           4 db       70x100 cm-es színes tabló, mőanyag lapra nyomtatva,  

                        szerkesztéssel együtt. 
                        Természetesen a táblára az fog kerülni, amit mi szeretnénk és mi fogjuk  
                        megkeresni azt a céget is, aki ezt részünkre megfelelıen elkészíti. 

•          4 db        Fa állvány, virágtartó ládával, esıvédı tetıvel. 
 
A helyismereti tanösvény: 
•          4 db.      140 x 200 cm-es színes tabló, mőanyag lapra nyomtatva, szerkesztéssel 

                       együtt, 
•          4 db.      Fa állvány, virágtartó ládával, esıvédı tetıvel. 
 
Révész György képviselı: 
Kérdése, hogy a túraútvonal ki van-e  jelölve ? 
 
Kis József polgármester: 
A túraútvonal a mintakerttıl a Vár útig tart. 
 
Révész György képviselı: 
Ordasi Milán jelezte, hogy İ személy szerint, valamint az általa szervezendı természetjáró kör 
szívesen közremőködne ebben a munkában. Természetesen olyan szinten, amit egy ilyen 
természetjáró kör elvégezhet. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Kérdése, hogy a Kenyeres-kertben lévı tó kitisztítása szerepel-e az árajánlatban ? 
 
Révész György képviselı: 
Véleménye szerint a tópart burkolását is el kellene végeztetni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a tó 
rendbetételét és a  burkolást követıen a mocsár magától meg fog szőnni.  
A maga részérıl ezt úgy tudja elképzelni, ha a mocsár megszőnik. 
 
Kis József polgármester: 
A pályázatban benne szerepel a kutya-laposi csatorna rendbetétele is. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Kérdése, hogy a pályázatban milyen összeggel szerepel a 350 fm sétaút ? 
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Kis  József  polgármester: 
900.000.-Ft-os  összeggel. 
 
Révész György képviselı: 
Kérdése, hogy  ennek megvalósításában van-e még variálási lehetıség, vagy szegélykıvel kell 
megépíteni ? 
 
Kis József polgármester: 
Az ajánlatban kétoldali szegélykıvel épített murvás tanösvény szerepel. 
 
Révész György képviselı: 
Véleménye szerint  inkább farönköket kellene lerakni. 
 
Kis József polgármester: 
Ezt meg lehet oldani és lehet, hogy még olcsóbb is lenne, mint a murva. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
A tablókkal mi az elképzelés, mikorra és hogyan állnak ezek össze ? 
 
Kis József polgármester: 
Azt, hogy mi kerüljön a tablóra a képviselı-testület fogja eldönteni és meg fogja kérni Vidra 
Tamást, hogy segítsen nekünk ebben. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Véleménye szerint a túrisztikai útvonallal kapcsolatban is egy csapatot kellene létrehozni. 
 
Révész György képviselı: 
İ barna színő táblákra gondol. 
 
Kis József polgármester: 
 
A pályázat fotómellékleteként eleve már arról az állványról készült képet mellékelte, amilyenek 
már vannak nekünk. 
 
Amennyiben több kérdése, hozzászólása nincs a képviselı-testületnek, akkor kéri a döntést a 
kivitelezı kiválasztását illetıen. 
Aki egyetért a Közbeszerzési Bizottság javaslatával, hogy Gomba Község élıvíz helyeinek 
rehabilitációjára, helytörténeti túraútvonalának és mintakertjének kialakítására benyújtott 
árajánlatok közül a Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat 21.683.981.-Ft összegő árajánlata 
kerüljön elfogadásra, az kézfenntartással szavazzon. 
 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  7 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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159/2004. / XI.10./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
   
          Gomba Község Önkormányzati  Képviselı-testülete  
                                Gomba Község élıvíz helyeinek rehabilitációjára, 
           helytörténeti túraútvonalának és mintakertjének 
                                 kialakítására benyújtott árajánlatok közül  a  
           Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat /2760.Nagykáta, 
           Perczel Mór u. 26./ 21.683.981.-Ft összegő árajánlatát 
           fogadta el. 
 
           Határid ı: 2004. november  10. 
           Felelıs:  Polgármester 
 
 
Kis József polgármester: 
Több tárgy nem lévén, megköszöni a megjelentek türelmét, a rendkívüli nyilvános ülést 1730 h-kor 
bezárta. 
 
 
G o m b a , 2004. november  16. 
 
 
 
      Kis   József                    Maczó  Jánosné 
               polgármester                       körjegyzı 
 
 
 
 
      Tasi   Kálmán                 Tasi   Péter 
           jegyzıkönyv  hitelesítık  
  
    
 
 
 
 
 
 
         


