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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. április 7-én 15,00 órakor tartott 

rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka 

 

Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester, Soós Imre alpolgármester, Cséplő Zoltán képviselő 

 

Igazoltan távol maradtak: Lakó József és Marton Miklós képviselők 

 

Meghívottként megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Simonyai Imre műszaki és 

építéshatósági osztályvezető 

 

Pál Józsefné polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 3 tagja az 

ülésen megjelent. Két képviselő az ülésről igazoltan maradt távol.  

 

Javaslatot tesz a napirendi pontra: 

 

1./ „Mura gyöngyszeme” című könyv elkészítésére kiírt pályázati eljárásban a nyertes 

     ajánlattevő kiválasztása 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

A képviselő-testület a javasolt napirendet 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

 

 

1. „Mura gyöngyszeme” című könyv elkészítésére kiírt pályázati eljárásban a nyertes  

     ajánlattevő kiválasztása 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

(A határozati javaslat és a bírálati jegyzőkönyv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: Pályázaton nyertünk támogatást a „Mura gyöngyszeme” című 

könyv elkészítésére. A pályázati projekt megvalósítása érdekében három szervezettől kértünk 

árajánlatot. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Az ajánlattételi felhívásban megjelölt határidő lejártáig, 2014. 

március 24. 12,00 óráig mind a három felkért ajánlattevő benyújtotta ajánlatát. A Yeloprint 

Kft. az 500 db A/4-es, 96+4 oldalas, elől-hátul keménytáblás, magyar-angol nyelvű színes 

könyv elkészítését bruttó 2299500,- Ft-ért vállalná. A feladatot a Helikon Nyomda Kft. bruttó 

2200000,- Ft-ért végezné el. A Foto-Video Europa Kft. árajánlata bruttó 1800000,- Ft a könyv 

elkészítésére. A Bíráló Bizottság, melynek tagjai a jegyző, a műszaki osztályvezető és a 

pénzügyi osztályvezető, megállapította, hogy mind a három ajánlattevő ajánlata megfelel az 

ajánlatkérés tartalmi és formai követelményeinek, az ajánlatok a kiadott műszaki 

specifikációval megegyezően határidőben benyújtásra kerültek, ezért az ajánlatok érvényesek. 

Az ajánlatkérésben a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szerepelt bírálati 

szempontként, ezért a Bíráló Bizottság azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy nyertes 

ajánlattevőnek a Foto-Video Europa Kft. ajánlattevőt hirdesse ki bruttó 1800000,- Ft-os 

ajánlati árral.  
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Pál Józsefné polgármester: Javaslom, hogy a Bíráló Bizottság javaslatát fogadja el képviselő-

testületünk a határozati javaslat szerint. Kérem, aki a határozati javaslat elfogadásával 

egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

7/2014. (IV. 7.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Mura 

gyöngyszeme” című könyv elkészítésére kiírt pályázati eljárásban a Bíráló 

Bizottság döntési javaslatát elfogadja és a Yeloprint Kft. (9700 Szombathely, 

Géfin Gy. u. 11-13.), a Helikon Nyomda Kft. (8900 Zalaegerszeg, Becsali u. 21.) 

és a Foto-Video Europa Kft. (1072 Budapest, Akácfa u. 10. 1/5.) ajánlattevők 

ajánlatait érvényessé nyilvánítja. 

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Foto-Video Europa 

Kft. ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a Foto-

Video Europa Kft. ajánlattevő nyújtotta be a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot. Az ajánlati ár bruttó 1800000,- Ft. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Mura gyöngyszeme” 

című könyv elkészítésére a vállalkozási szerződést a Foto-Video Eurpoa Kft. 

ajánlattevővel Murarátka Község Önkormányzatának képviseletében kösse meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Pál Józsefné polgármester  

 

Operatív végrehajtásért felelős: 

               Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

               Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

               Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető 

 

 

Pál Józsefné polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 15,15 órakor 

bezárom. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Pál Józsefné  

jegyző polgármester 

 


