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J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen hozott határozatok:

185/2009. (IX.22.) számú határozattól     187/2009. (IX.22.) sz. határozatig
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J e g y z ő k ö n y v

Készült Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 22. napján 
18 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  nyilvános üléséről.

Jelen voltak: jelenléti ív alapján

Lehota Vilmos
Üdvözölte  az  ülésen  megjelent  képviselőket,  külön  köszöntötte  a  jegyzőt.  Megállapította, 
hogy 7 képviselő megjelent, Tasi Péter alpolgármester, Tóth József és Dr. Zimonyi Károly 
képviselők jelezték, hogy később érkeznek. Megállapította, hogy a Képviselő-testület ülése 
határozatképes.  Ismertette,  hogy  a  „  200  M  Ft  összegű  hitel  felvétele  a  „  Sikeres 
Magyarországért  Önkormányzati  Infrastruktúra Fejlesztési Hitel program keretében Gomba 
Község fejlesztési célú beruházásainak megvalósítása érdekében „ napirendi pont tárgyában 
indított  közbeszerzési  eljárás  ügyében  az  eredmény  megállapítása  és  „  Gomba  Község 
úthálózatának felújítása, fejlesztése „ tárgyában közzétett közbeszerzési eljárás eredményével 
kapcsolatos  döntés  kerül  napirendre.  Kérte,  hogy  aki  a  két  napirendi  pont  elfogadásával 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     185/2009. /IX.22./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 22-i 
rendkívüli nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1.     Gomba Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által kezdeményezett,
„200  M  HUF  összegű  hitel  felvétele  Gomba  Község  fejlesztési  célú 
beruházásainak  megvalósítása  érdekében  a  MFB  „  Sikeres  Magyarországért 
„  Önkormányzati  Infrastruktúrafejlesztési  Hitelprogram  keretében„  tárgyú, 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredménye

2.    Gomba Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által kezdeményezett „ Gomba
Község  úthálózatának  felújítása,  fejlesztése  „  tárgyú,  egyszerű  közbeszerzési 
eljárás eredménye

Határidő: azonnali
Felelős:   Lehota Vilmos polgármester

1. napirend

Gomba Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által kezdeményezett,
„ 200 M HUF összegű hitel felvétele Gomba Község fejlesztési célú beruházásainak 

megvalósítása érdekében a MFB „ Sikeres Magyarországért „ Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében „ tárgyú, hirdetmény közzététele 

nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredménye
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Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a Bíráló Bizottság bontotta 2009. szeptember 17-én a közbeszerzés egyetlen 
beadott pályázatát. Projektvizsgálati díjként Ajánlattevő 1,0% (2M Ft ) projektvizsgálati díjat 
jelölt  meg.  Az  ellenszolgáltatás  összege  a  teljes  futamidőre  számítottan:  82.846.382.-Ft, 
amely tartalmaz minden költséget. Az egyetlen pályázóval 2009. szeptember 21-én tárgyalást 
folytattak.  A  tárgyalás  legfontosabb  feladata  és  napirendi  pontja  az  Ajánlattevő  által 
benyújtott ajánlat megtárgyalása, áralku és a szerződéstervezet végelegesítése volt.
Ajánlattevő végső ajánlati árként a projektvizsgálati díjat 1,9 millió forintban határozata meg, 
a közutak fejlesztésére pedig 3 havi EURIBOR + 2,5 %-os kamatköltséget jelölt meg. 
Kérte, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetértett, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     186/2009. /IX.22./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

    1.  Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „200 M 
HUF  összegű  hitel  felvétele  Gomba  Község  fejlesztési  célú  beruházásainak 
megvalósítása érdekében a MFB „ Sikeres Magyarországért „ Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési  Hitelprogram  keretében  „  tárgyú,  hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményére adott Bíráló 
Bizottsági javaslatot, mely alapján az eljárás eredményes.

 2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert,
      -  hogy az  eljárás  eredményéről  szóló  összegzést  készítesse  el,  az  eljárás 

eredményét a 2009. szeptember 23-án 14.00 órakor tartandó eredményhirdetési 
időpontban hirdesse ki,

      - az eljárás eredményéről szóló tájékoztató Közbeszerzési Értesítőben történő 
megjelentetéséről gondoskodjon,

     - a Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezettel ( 2700 Cegléd, Eötvös tér 6. ) 2009. 
november 16-án 10.00 órakor a hitelszerződést kösse meg.

      Határidő: értelemszerűen
  Felelős: Lehota Vilmos polgármester

2. napirend

Gomba Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által kezdeményezett
„ Gomba Község úthálózatának felújítása, fejlesztése „

tárgyú, egyszerű közbeszerzési eljárás eredménye

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 
2009.  szeptember  21-én  13.00  óráig  egy  ajánlatot  nyújtottak  be.  A  kiírás  értelmében  az 
eljárást érvénytelennek kel minősíteni. Javasolta továbbra is a keret-megállapodásos eljárás 
lefolytatását. Az ajánlati felhívás akként kerülne módosításra, hogy a keret-megállapodás egy 
ajánlattevővel  köthető.  Az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslat  3.  pontja: 
„  Gondoskodjon az ajánlattételi  felhívás  Közbeszerzési  Értesítőben történő megjelenéséről 
„ mondattal egészülne ki.
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Szegedi Csaba
Kérdezte, hogy ha az eljárás sikertelen, akkor milyen szakértői díjjal kel számolni?

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a sikertelen eljárásra tekintettel sem kell az ismételt közbeszerzési eljárási 
forduló után az önkormányzatnak az eredeti előirányzatként jóváhagyott összegnél magasab 
szakértői díjjal kalkulálnia.

További hozzászólás nem lévén kérte, hogy aki a kiegészített határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 

Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     187/2009. /IX.22./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

1.  Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
elfogadja a „ Gomba Község úthálózatának felújítása, fejlesztése „ (KÉ-
16731/2009) tárgyú, egyszerű közbeszerzési eljárás eredményére adott 
Bíráló  Bizottsági  javaslatot,  mely  alapján  az  eljárás  eredménytelen  a 
Kbt. 136/A. § (4) bekezdésére tekintettel. 

2. A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  eljárás 
eredményéről  szóló  tájékoztató  Közbeszerzési  Értesítőben  történő 
megjelentetéséről gondoskodjon.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési 
szakértővel  –  Gomba  Község  úthálózatának  felújítása,  fejlesztése 
érdekében  –  a  Kbt.  136/A.  §  (2)  bek.  alapján  –  készíttessen  el  egy 
egyszerű,  (keret-megállapodásos)  közbeszerzési  eljárás  lefolytatására 
irányuló  ajánlattételi  felhívást  és  dokumentációt,  melyben  a  keret-
megállapodás egy ajánlattevővel köthető. Gondoskodjon az ajánlattételi 
felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő megjelenéséről.

4.  A Képviselő-testület az egyszerű ( keret-megállapodásos ) közbeszerzési 
eljárás  szakértői  díjára  400  ezer  forint  +  ÁFA  összeget  biztosít  a 
közbeszerzési eljárásra rendelkezésre álló előirányzat terhére.

    Határidő: értelemszerűen
    Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

/A szavazást követően érkezett meg Tasi Péter alpolgármester./

Lehota Vilmos
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek munkáját és az ülést 18.25 órakor bezárta.

Kósa Erzsébet Anikó Lehota Vilmos
         jegyző   polgármester
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