Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 1-én
8.00 órától tartott r e n d k í v ü l i üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester,
Dr. Csekey László, Demus Iván, Diósi László, Fényes Balázs, Győri János,
Huszár Péter, Pulay László, Paulusz Miklós, Reznicsek Ferencné, Siket
Béla, Smitnya Sándor és Zolnyánszki Zsolt képviselők.
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Dr. Varga Andrea aljegyző
Magyaros Tamás beruházási irodavezető
Medvácz Lajos polgármester köszönti az ülés résztvevőit és a Képviselő-testület tagjait.
Megállapítja az ülés határozatképességét ( 14 fő ) és azt megnyitja.
Távolmaradását előre jelezte Kajdy Lászlóné, Mogyorósi Gabriella és Szirácsik Ervin képviselő.
A polgármester megkérdezi a testület tagjait, hogy a mai üléshez van-e kiegészítés, vagy
észrevétel.
Fényes Balázs: Napirend után szeretnék röviden felszólalni a Nyírjesi úti szelektív gyűjtéssel
kapcsolatos tapasztalatomról.
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – Fényes Balázs képviselő
felszólalásával együtt-, melyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
1.

Előterjesztés a „ Helyi értékvédelmi területen, műemléki környezetben lévő
Városközpont
fejlesztése,
funkcióbővítő
település-rehabilitációja”
tárgyban
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására ( Zárt ülés)
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester: Felkérem Magyaros Tamást, hogy ismertesse a közbeszerzési
eljárás előzményét.
Magyaros Tamás: A közbeszerzési eljárás áprilisban lett kiírva és augusztus 16. volt a
benyújtás határideje. Hat cég nyújtott be ajánlatot, de mind a hat cégnek hiányos volt. Hibaként

jelentkezett, hogy az egyik cég az ajánlati biztosítékot nem az előírásoknak megfelelően
nyújtotta be. Több ajánlattevő pedig megváltoztatta az előzetesen kiküldött árazatlan
költségvetést.
Mind a hat ajánlattevő cég fel lett szólítva a hiányzó dokumentumok pótlására.
Különbözeti költségvetéssel tudták volna a hibás tervdokumentációt korrigálni. A hiány pótlására
szeptember 24. volt a határidő. Csak három cég nyújtott be hiánypótlást.
Sajnos ennél a három cégnél is érvénytelen volt az ajánlat, így a közbeszerzési eljárás
eredménytelen lett.
Az előterjesztés részletesen tartalmazza, hogy mely ajánlattevő cégnek miért érvénytelen az
ajánlata.
Csach Gábor alpolgármester: Kétszer is meg lett hosszabbítva az ajánlattételi határidő. Több
okból is előnyös az önkormányzatnak az, hogy új eljárást írunk ki, de leginkább azért, mert az új
jogszabály már jobban támogatja az önkormányzatok érdekeit.
Pulay László biz. elnök: Jobb lett volna, ha korábban kapjuk meg az anyagot, hogy jobban
áttekinthettük volna.
Szerintem a közbeszerzési eljárás kiírása sem volt pontos. Több ajánlattevő is jelezte, hogy
megváltozott a kiírás.
Magyaros Tamás: Nem tudtuk az anyagot előbb elkészíteni, mivel a közbeszerzési eljárás
tegnapi nappal lett kiértékelve.
A közbeszerzési eljárás kiírása pontos volt. Kormányrendelet írja elő, hogy a benyújtott, árazott
tételes költségvetés, a minisztérium honlapján is elérhető programmal ellenőrzésre kerüljön.
Emiatt a költségvetésen nem lehetett megtenni az ajánlattételnél. 12 ilyen módosítás volt,
melyet különbözeti költségvetéssel tudtak volna korrigálni. Nem a kiírás volt hibás.
Smitnya Sándor: Jövőre nézve tennék olyan javaslatot, hogy egy mérnöki iroda bontsa szét az
egyes részfeladatokat, hogy ezzel a helyi vállalkozók is kapjanak munkát.
Csach Gábor alpolgármester: Szét van bontva, ez már törvényi előírás.
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 14 igen
szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
184/2010.(X.01.) h a t á r o z a t a
a „ Helyi értékvédelmi területen, műemléki környezetben lévő Városközpont fejlesztése,
funkcióbővítő település-rehabilitációja” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás
eredményének megállapításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a mellékletben foglalt
tartalommal elfogadja a „ Helyi értékvédelmi területen, műemléki környezetben lévő
Városközpont fejlesztése, funkcióbővítő település-rehabilitációja” tárgyban lefolytatott
közbeszerzési eljárás eredményét.
2.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. október 15.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
=========================================================================

Napirend után:
Fényes Balázs képviselő felszólalása
Fényes Balázs: A Nyírjesi úton a szelektív hulladékgyűjtés nem megy rendesen. A gyűjtő
mellett van szétdobálva a szemét. Már megjelentek a guberálók is.
Medvácz Lajos polgármester: Intézkedni fogunk ez ügyben.
A napirend elhangzását követően Medvácz Lajos polgármester a rendkívüli ülést 8.45 órakor
bezárja.
K.m.f.
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