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Tahitótfalu Községi Önkormányzat 
 Képviselő-testülete 
 
Szám: 11/2012.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 14-

én (hétfő) 7,30 órakor tartott Képviselő-testület üléséről. 
 
Helye: Községháza, Kossuth utca 4. 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Hiányzók: Kubanek István, Nagyházu Miklós, Szabó Judit 
 
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket, megállapítja a Képviselő-testület 
határozatképességét (9 főből 6 fő jelen), és javaslatot tesz a napirendre. 
 
A Képviselő-testület 6 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály Gaál Sándorné, Dr. 
Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid Schottner Jánosné,) szavazattal a napirendet 
elfogadta. 
 
NAPIREND 
 

1./ Döntés az árvízvédelmi beruházás kivitelezői közbeszerzés ajánlattételi 
felhívásáról  
Előadó: Dr. Pálvölgyi Tamás Közbeszerzési Bizottság elnöke 

 
1./ Döntés az árvízvédelmi beruházás kivitelezői közbeszerzés ajánlattételi 

felhívásáról  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: a Közbeszerzési Bizottság ülésén áttekintették a 
rendelkezésre bocsátott anyagokat. A Bizottság módosító javaslatait a közbeszerzési 
referens (Őszy és Őszy Kft), átvezette a kiírásba. Az ajánlattételi biztosíték általában 
1-2 M Ft közötti összeg, és mivel ebben nem jutott döntésre a Bizottság a Képviselő-
testület határoz.  
 
Szabó Judit képviselő 7,37 órakor megérkezett az ülésre.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: mivel a Bizottság ülésén Szabó Judit (Közbeszerzési 
Bizottsági tag) nem jelent meg, kérdezi van-e javaslata az ajánlattételi biztosítékra 
vonatkozóan.  
 
Szabó Judit: nincs, döntsön a Képviselő-testület. 
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: a maga részéről 1,5 M Ft-ot javasol. Az ajánlati felhívást 
elfogadásra javasolja és felhívja a figyelmet a közbeszerzési terv módosítására.  
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Dr. Sajtos Sándor: aki Dr. Pálvölgyi Tamás javaslatát támogatja, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály Gaál Sándorné, Dr. 
Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal a 
meghozta döntését.  
 

102/2012. (05.14.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Duna –
menti árvízvédelmi beruházások Tahitótfalu területén” tárgyú, KEOP-
2.1.2/2F/09-11-2012-0004 azonosító számú projekt kivitelezési 
munkáihoz kapcsolódóan indítandó közbeszerzési eljárás ajánlati 
dokumentációjában az ajánlati biztosíték összegét 1.500.000 Ft-ban 
határozza meg.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
Dr. Pálvölgyi Tamás: ezzel a módosítással együtt a közbeszerzési eljárás ajánlati 
felhívását elfogadásra javasolja.  
 
Dr. Sajtos Sándor: aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály Gaál Sándorné, Dr. 
Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal a 
meghozta döntését.  
 

103/2012. (05.14.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Duna –
menti árvízvédelmi beruházások Tahitótfalu területén” tárgyú, KEOP-
2.1.2/2F/09-11-2012-0004 azonosító számú projekt kivitelezési 
munkáihoz kapcsolódóan indítandó közbeszerzési eljárás ajánlati 
dokumentációját, valamint a 
„Duna –menti árvízvédelmi beruházások Tahitótfalu területén” tárgyú, 
KEOP-2.1.2/2F/09-11-2012-0004 azonosító számú projekt 
kivitelezési munkáihoz kapcsolódóan indítandó közbeszerzési eljárás 
mintadokumentációját (építési munkákhoz piros FIDIC alapú 
szerződés), 
– az ajánlati biztosíték mértékére vonatkozó képviselő testületi 
döntéssel, valamint a Közbeszerzési Bizottság által külön 
emlékeztetőben megtett és a közbeszerzési tanácsadó által 
visszaigazolt észrevételekkel kiegészítve - elfogadja.  

 az ajánlati biztosíték 1,5 millió Ft. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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Nagyházu Miklós képviselő 7,40 órakor megérkezett az ülésre.  
 
Ferenczy Barbara (pályázati referens): jelenleg három közbeszerzést készít elő a 
közbeszerzési tanácsadó cég (kivitelezői, mérnöki, projektmenedzsment). A fenti 
döntés dokumentációját be kell küldeni minőségbiztosításra. A II. fordulós pályázat 
elbírálása folyamatban van, papírforma szerint a döntés májusban érkezik meg. 
Támogató döntés esetén a támogatói szerződés aláírását követően kiírásra kerülnek 
a közbeszerzések, nyár végére meg lehet kötni a szerződéseket és a kivitelezés 
előkészítését is meg lehet kezdeni.  
 
Dr. Sajtos Sándor: az I. forduló elszámolásának lezárásáról kér tájékoztatást. 
 
Ferenczy Barbara: a kisajátítási terv elkészítése folyamatban van, tehát a 
területrendezéssel kapcsolatban vannak még feladatok. A kisajátítási kérelmek 
beadásra kerültek (18 db ingatlan) a Pest Megyei Kormányhivatal Kisajátítási 
Osztályára. Az utolsó kifizetési kérelem beadása május 30. hivatalosan ezzel zárul 
az I. forduló lebonyolítása.  
 
Dr. Sajtos Sándor: megköszönte a Képviselő-testület munkáját, és az ülést 7,45 
órakor bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Dr. Sajtos Sándor sk. Tóth János sk. 
polgármester jegyző 

 


