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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 11-én,  
                 16.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 

Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:   Kun Szilárd polgármester,        
                           Hegedűs György alpolgármester,                                
                           Bugyi Sándor és                       

                     Dávid Kornélia Anikó képviselők. 
 

Igazoltan vannak távol: 
                          Béres Magdolna, 
                          Béres Mária és 
                          Tóth Gábor képviselők. 

 
  Meghívott vendégként jelen van: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző. 

 
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a 6 fő képviselő közül 3 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja elfogadni Bugyi Sándor képviselőt. 

 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

                                                                53/2013.(IV.11.) sz.  képviselő-tesületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Bugyi 
                                                      Sándor képviselőt elfogadta. 
 

Kun Szilárd polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 

Napirend: 
1./ „Tornacsarnok további felújítása Tápióság községben”  pályázat közbeszerzési felhívásra 
      érkezett ajánlatok ügyében döntés. 
2./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:    
                                                         54/2013.(IV.11.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: „Tornacsarnok további felújítása Tápióság községben” pályázat közbeszerzési felhívásra 
            érkezett ajánlatok ügyében döntés. 

           Előadó:  Kun Szilárd  polgármester ismerteti, a közbeszerzési felhívásra két ajánlat 
                         érkezett, a Botond ’99 Mélyépítő Kft. és a Kis-Izolátor Kft. részéről. A Bíráló- 
                         bizottság ülésezett, melyről jegyzőkönyv készült és ez szerint készítettük el az 
                         összegezést. Ezek alapján a testületnek érvénytelenné és eredménytelenné kell 
                         nyilvánítania az eljárást.  
                      
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
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55/2013.(IV.11.) sz. képviselő-testületi határozat: 
1. Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Botond ’99 Mélyépítő Kft. (6000 
Kecskemét, Szolnoki hegy 190.) ajánlattevő ajánlatát a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
tv. (továbbiakban: Kbt.) 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. 
2. Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kis-Izolátor Kft. (1222 Budapest, 
Vöröskereszt u. 4.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján 
érvénytelenné nyilvánítja. 
A Kbt. 76. § (1) bekezdés b) pontja alapján a „Tornacsarnok további felújítása Tápióság 
községben” közbeszerzési eljárás eredménytelen. Ennek megfelelően a Képviselő-testület az 
összegezést  elfogadja. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
Kun Szilárd  polgármester tájékoztatásul elmondja, a BM-el egyeztettünk, a határidő rövidsége 
miatt újabb közbeszerzési kiírás nem lehetséges, az időből kicsúsznánk, határidőt nem lehet 
hosszabbítani. A döntésről 2012. december 18-án értesültünk, közbeszerzés alá esett, önhibánkon 
kívül kerültünk ebbe a helyzetbe. Akinek előbb küldték az értesítést, annak is ugyanaz a határidő.  
Felvetődött, hogy csökkentett műszaki tartalommal valósítsuk meg a munkálatokat, a kiviteli 
határidő rövidebb lenne. Három céget megkeresnénk árazatlan költségvetéssel, megnéznénk 
mennyiért tudnák vállalni. A támogatás a csökkentett műszaki tartalommal arányosan csökkenne, 
ha nagyon magas önerőre lenne szükség, azt nem tudjuk bevállalni. A másik megoldás lenne, 
újra beadni a pályázatot, ennek határideje május 2. Visszamondanánk a mostanit, ha nem kapunk 
a cégektől megfelelő ajánlatot, meg kell tudni tudunk-e új pályázatot beadni. 
                
2./ EGYEBEK 
 
   1./ Kun Szilárd polgármester a továbbiakban néhány aktuális információt szeretne elmondani. 
        Április 15-én kerül sor a településen a lomtalanításra, az elektronikai hulladékok begyűjté- 
        sét április 20-án, 8-12 óra között biztosítjuk a Polgármesteri Hivatal parkolójában. A Föld 
        Napja alkalmából szemétszedési akciót szervezünk április 20-án, ehhez zsákot, mellényt,  
        kesztyűt biztosítanak. 
        A polgármester a szegedi zászlóalj köszönőlevelét ismerteti, az április 5-i rendezvény  
        kapcsán. 
          
                                                                           
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 
17.15 órakor bezárta.          

 
Kmf. 

 
 

Soltiné dr. Pap Anikó                                                   Kun Szilárd 
           jegyző                                                                 polgármester 

 
 

Bugyi Sándor 
jegyzőkönyv-hitelesítő 


