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Készült: Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április16-án (szerdán) 17,00 órai 
kezdettel tartott rendkívüli ülésén. 
 
Helye: Vének, Faluház 
 
Jelen vannak: Kiss Tamás polgármester 

Bazsó Zsolt alpolgármester, 
Nagy Lóránt,  
Ladocsi József 
Forrás József képviselők 

 
Igazoltan távol van:---  
 
Jelen van továbbá:  
tanácskozási joggal: dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
Meghívottak: Nincs meghívott. 
 
Kiss Tamás polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert 5 képviselő közül 5 fő jelen van. Ismerteti a napirendet a meghívóban foglaltak 
szerint. Kéri, hogy a napirendet a képviselők fogadják el. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta: 
 

29/2014.(IV. 16.) határozat 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. április 16-ai képviselő-testületi ülés napirendjét 

az alábbiak szerint határozza meg: 
1) „Vének, önkormányzati épületek árvíz utáni helyreállítás munkái” és Vének, belterületi utak 

helyreállítási munkái 2104” zártkörű kiírásra beérkezett ajánlatok elbírálása (Előadó: Kiss Tamás 
polgármester) 

 
 

1) „Vének, önkormányzati épületek árvíz utáni helyreállítás munkái” és „Vének, belterületi 
utak helyreállítási munkái 2104”zártkörű kiírásra beérkezett ajánlatok elbírálása 
Előadó: Kiss Tamás polgármester 

 
Kiss Tamás polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy tárgyi munkát az önkormányzat 
zártkörű pályáztatás keretében kívánja megvalósítani. Három kivitelező céget kerestek meg: Arvia Építő 
Kft, Mozaik-Classic Építő és Kereskedelmi Kft és a Strabag Általános Építő Kft. ajánlata. A benyújtási 
határidő 2014. március 21., befejezés végső határideje 2014. augusztus 20. Ennek alapján három érvényes 
ajánlat érkezett. Ismeretei az ajánlatokat számszakilag és műszakilag is. A képviselők az ajánlatokat 
megkapták, így módjukban állt azokat átnézni. A legalacsonyabb vállalási árat az Arvia Kft ajánlata 
tartalmazza. Az ajánlatokat műszaki szempontból is áttekintették.  
Elmondja továbbá, hogy a vis maior pályázaton az önkormányzat 12.601 ezer forint támogatást kapott, 
melyből 176 ezer forint védekezési költség kifizetésre került. Tehát 12.425 ezer forint áll az 
önkormányzat rendelkezésére, amihez 10%-os önerőt kellett vállalni. A munkákra így rendelkezésre álló 
összeg: 13.667.500 forint. Ezzel szemben 15.791.460+ÁFA forintra érkezett ajánlat.  
Műszakilag és pénzügyileg is a legkedvezőbb ajánlat az Arvia Építő Kft. ajánlata. Azonban a rendelkezésre 
álló önkormányzati forrás és az ajánlatok között jelentős eltérés mutatkozik. Műszakilag az Arvia Építő 
Kft. ajánlatát tartja elfogadhatónak. Javasolja, hogy az Arvia Építő Kft. –vel a vállalási ár csökkentése 
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érdekében tárgyaljanak tovább. Kéri ezzel kapcsolatban a kérdéseket, hozzászólásokat a képviselők 
részéről. 
  
Bazsó Zsolt alpolgármester indokoltnak tartja csak az Arvia Építő Kft-vel történő további tárgyalásokat 
az előzmények tükrében. 
 
dr. Burányi Bernadett jegyző elmondja, hogy jelen építési beruházás nem tartozik a közbeszerzési 
törvény hatálya alá. A vagyonrendelet melléklete szerinti pályáztatási szabályzatot kell alkalmazni ebben az 
esetben. A képviselő-testület az ajánlatok felbontását követő 30 napon belül köteles döntést hozni a 
pályázat eredményéről. Ha az ajánlatok elbírálása bizonyos kérdések tisztázását teszi szükségessé, a 
képviselő-testület az ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet. 
 
Kiss Tamás polgármester kéri figyelembe venni a döntés meghozatala során, hogy melyik vállalkozó 
helyi és melyik nem az. 
 
Más kérdés hozzászólás nem volt. 
 
Kiss Tamás polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 
Vének Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vének, önkormányzati épületek árvíz utáni helyreállítás munkái” és 
„Vének, belterületi utak helyreállítási munkái 2104” zártkörű kiírásra beérkezett ajánlatokat megismerte. A képviselő-
testület megállapítja, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat az Arvia Építő Kft ( Győr, 
Bartók Béla u. 8/A.) 34/2014. számon kiadott ajánlata, melyet a képviselő-testület műszaki tartalom szempontjából is 
a legkedvezőbbnek minősít. 
 A képviselő-testület a szerződés megkötése érdekében –tekintettel az önkormányzati államtitkár BMÖGF/85-44/2013. 
számú döntésében foglaltakra- a Pályáztatási és Árverési Szabályzat 31. pontja alapján felkéri polgármesterét további 
felvilágosítás kérés lefolytatására az Arvia Építő Kft.-vel. A szerződés a felvilágosítás-kérés lefolytatását követően kapott 
válasz ismeretében képviselő-testületi jóváhagyást követően köthető meg. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.  
Határidő: Azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 
dr. Burányi Bernadett jegyző 
 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
Döntéshozatalból kizárt képviselők neve: - 
 
Ezt követően Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 
hozta:  

30/2014. (IV.16.) határozat 
 

Vének Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vének, önkormányzati épületek árvíz utáni 
helyreállítás munkái” és „Vének, belterületi utak helyreállítási munkái 2104” zártkörű kiírásra beérkezett 

ajánlatokat megismerte. A képviselő-testület megállapítja, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlat az Arvia Építő Kft ( Győr, Bartók Béla u. 8/A.) 34/2014. számon kiadott ajánlata, 

melyet a képviselő-testület műszaki tartalom szempontjából is a legkedvezőbbnek minősít. 
A képviselő-testület a szerződés megkötése érdekében –tekintettel az önkormányzati államtitkár 

BMÖGF/85-44/2013. számú döntésében foglaltakra- a Pályáztatási és Árverési Szabályzat 31. pontja 
alapján felkéri polgármesterét további felvilágosítás kérés lefolytatására az Arvia Építő Kft.-vel. A 
szerződés a felvilágosítás-kérés lefolytatását követően kapott válasz ismeretében képviselő-testületi 

jóváhagyást követően köthető meg. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Kiss Tamás polgármester 

dr. Burányi Bernadett jegyző 
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Mivel más tárgy, bejelentés nem volt, Kiss Tamás polgármester megköszönte a jelenlévők aktív részvételét, 
és az ülést bezárta. 
 
 

 
K.m.f. 

 
 
 

Kiss Tamás  dr. Burányi Bernadett 
                      polgármester      jegyző 


