
 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január  
                18-én 8.00 órától tartott rendkívüli üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dr. Csekey 

László, Fábián Gábor, Lombos István, Pulay László, Reznicsek Ferencné, 
Siket Béla és Zolnyánszki Zsolt képviselők. 

 
HIVATALBÓL JELEN VAN:  Dr. Varga Andrea aljegyző 
  
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket és a Képviselő-testület tagjait. 
Megállapítja az ülés határozatképességét, 12 főből 9 fő van jelen (Huszár Péter, Orosz 
Bernadett és Dr. Horváth László képviselők igazoltan vannak távol) és megnyitja azt. 
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 
A polgármester vélemény, javaslat hiányában szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, 
melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.  
 
A mai ülés napirendje a következő: 
Előterjesztés a „Balassagyarmat városközpontja funkcióbővítő rehabilitációjának kivitelezési 
munkái” tárgyú hirdetmény közzétételével induló, nyílt közbeszerzési eljárás összegzésének 
módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Előterjesztés a „Balassagyarmat városközpontja funkcióbővítő rehabilitációjának 
kivitelezési munkái” tárgyú hirdetmény közzétételével induló, nyílt közbeszerzési eljárás 
összegzésének módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, 
hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Lombos István: Szeretnék egy részletesebb tájékoztatást kérni. 
 
Dr. Varga Andrea aljegyző ismerteti részletesen az előterjesztést. 
A Colas Út Zrt. – akinek az ajánlata érvénytelennek lett nyilvánítva - előzetes vitarendezési 
kérelmet nyújtott be, melyben kérte, hogy ajánlatát nyilvánítsuk érvényesnek. Itt nagyon szigorú 
határidők vannak, ugyanis a kérelem beérkezését követő három munkanapon belül választ kell 



adni a kérelmezőnek. Ha még érvényessé is nyilvánítanánk az ajánlatát, akkor is csak a 4. 
helyen lenne az ajánlati ára alapján. 
A közbeszerzés során előírtuk, hogy egy pénzügyi, műszaki ütemtervet kell készíteni. Az volt az 
előírásunk, hogy az ajánlattevők kötelesek ebbe az ütemtervbe beleírni azt, hogy ha 
munkaterületet kérnek, akkor ez úgy történjen, hogy a kérelem hozzánk való beérkezését követő 
5 munkanapon belül tudjunk munkaterületet adni. A Colas Út Zrt. meg is csinálta ezt az 
ütemtervet, viszont azzal nem kalkulált, hogy az egyik projektelemnél nem jött ki az 5 
munkanap. Felhívtuk őt hiánypótlásra, de úgy javította ki, hogy még kevesebb napja lett. Mi 
azzal érvelünk, hogy ez az 5 munkanap olyan tényező, melyre nincs egyik cégnek sem 
ráhatása. Ezt a megrendelő tudja megszervezni, így neki az ütemterv összeállításánál az 5 
munkanappal kellett volna kalkulálni. 
Maradnánk az eredeti döntésünknél, tehát továbbra is fenntartjuk, hogy ajánlata érvénytelen. Ha 
ezt nem fogadja el, akkor adott esetben a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordulhat. 
Az összegzés módosítására lényegében a határidők változása miatt lenne szükség. A 
szerződéskötési moratórium újraindulna, és így várhatóan 2013. január 29. körül lenne a 
szerződéskötés. 
Annyiból szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a jogszabály alapján március 15-ig nem lehet 
útépítési munkálatokat végezni, így egy esetleges döntőbizottsági per esetén sem tolódhat el a 
kivitelezés. 
 
Lombos István: Mennyiben befolyásolja a jogszabályi változás a mi közbeszerzésünket? 
 
Csach Gábor alpolgármester: Jelen eljárásra a folyamatba épített ellenőrzés szabályai 
érvényesülnek, minden döntést egyeztetni kell a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel és a 
NORDA-val. Nem tehetünk más lépést az ő jóváhagyásuk nélkül. 
 
Lombos István: Ez a kezdeményezés, melyet a Colas Út Zrt. benyújtott, kitolhatja az egyes 
eljárások, munkálatok határidejét. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Március 15-ig, amikor a munkákat el kell kezdeni, ez le fog 
zajlani, addig meg amúgy sem lehet útépítési munkálatokat végezni. 
 
Lombos István: Azért szerettem volna erről az ügyről több mindent tudni, mert a felelősség a 
miénk, képviselőké, és olyan döntést nem hozhatunk, mely az önkormányzat számára 
hátrányos. 
 
Medvácz Lajos polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 5/2013. (I.18.) határozata 

a „Balassagyarmat városközpontja funkcióbővítő rehabilitációjának kivitelezési munkái „ 
tárgyú hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás összegezésének módosításáról  

 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint 

módosítja a „Balassagyarmat városközpontja funkcióbővítő rehabilitációjának kivitelezési 
munkái” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás 1/2013. (I.11.) határozatával 
elfogadott az összegezését: 

 
a. 15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 

2013. január 19. 



b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 
2013. január 28. 

b. 18.* Az összegezés módosításának indoka: Előzetes vitarendezés miatt a 15. 
pontban eredetileg megjelölt (2013. január 12-21.) szerződéskötési moratórium 
módosult. 

c. 19.* Az összegezés módosításának időpontja: 2013. január 18. 

d. 20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2013. január 18. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2013. január 18. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
Medvácz Lajos polgármester a szavazást követően megköszöni a megjelenést, és az ülést 
bezárja. 
 

K.m.f. 
 

 
 /: Medvácz Lajos :/      /: Dr. Varga Andrea:/ 
     polgármester       aljegyző 


