Jegyzőkönyv
Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. március 10-én 9,00 órakor tartott
rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk
Zajk, Iskola utca 1.
Jelen vannak: Grózner Tiborné polgármester, Kovács Tibor alpolgármester, Gerencsér Jenő,
Hóbor Károlyné és Nagy Gézáné képviselők
Meghívottként megjelent: dr. Keresztesi Tímea jegyző, Simonyai Imre műszaki és
építéshatósági osztályvezető
Grózner Tiborné polgármester: Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület mind az 5 tagja az ülésen
megjelent. Javaslatot teszek a rendkívüli ülés napirendi pontjára.
Javasolt napirendi pont:
1./ Árkolás, áteresz- és útépítési munkák elvégzésére nyertes ajánlattevők kiválasztása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
Grózner Tiborné polgármester: Kérem, aki a javasolt napirenddel egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Tárgyalt napirendi pont:
1./ Árkolás, áteresz- és útépítési munkák elvégzésére nyertes ajánlattevők kiválasztása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
(A bírálati jegyzőkönyvek a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Grózner Tiborné polgármester: A képviselők előtt ismert, hogy a 2014. szeptember 13-ai
esőzés következtében keletkezett károk felszámolása érdekében pályázatot nyújtottunk be a
vis maior keretre. Pályázatunk sikeres volt, 13 050 000,- Ft támogatást kaptunk. A tavasz
beköszöntével neki tudunk állni a helyreállításnak, ezért árajánlatokat kértünk a munkák
elvégzésére.
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: Árkolási, áteresz építési és útépítési
munkák elvégzésére kértünk árajánlatokat munkánként három-három szervezettől. Az
árkolási munkákra a „Zajk árkolás” címmel kiírt ajánlattételi eljárásban az Ujj-Trans Kft-től,
Soós Imre egyéni vállalkozótól és a Mura-Bau Kft-től kértünk árajánlatot. Mind a három
szervezet határidőre leadta az ajánlatát, amely szerint az Ujj-Trans Kft. bruttó 2 381 885,- Ft
áron, Soós Imre egyéni vállalkozó bruttó 2 165 350,- Ft-ért, a Mura-Bau Kft. pedig bruttó
1 992 757,- Ft összegért vállalja az árkolási feladatok elvégzését. Az árajánlatokat a Bíráló
Bizottság megvizsgálta és megállapította, hogy az ajánlattevők ajánlata megfelel az
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ajánlatkérés tartalmi és formai követelményeinek, az árajánlatok határidőben benyújtásra
kerültek, így azok érvényesek. Az ajánlatkérés szerinti bírálati szempont a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás volt, így a Bíráló Bizottság azt javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy nyertes ajánlattevőnek a Mura-Bau Kft. Murarátka, Kossuth u. 10. szám alatti
ajánlattevőt hirdesse ki bruttó 1 992 757,- Ft ajánlati árral és a Mura-Bau Kft-vel kösse meg a
vállalkozási szerződést.
Grózner Tiborné polgármester: Az árkolási munkákra kiírt ajánlattételi eljárással kapcsolatban
javaslom, hogy mindhárom ajánlattevő ajánlatát nyilvánítsuk érvényesnek, valamint a Bíráló
Bizottság javaslatát elfogadva az eljárás nyertesének a Mura-Bau Kft. murarátkai vállalkozást
hirdessük ki az ajánlata szerinti bruttó 1 992 757,- Ft vállalási árral és a Mura-Bau Kft-vel
kössük meg a vállalkozási szerződést. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
38/2015. (III. 10.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Zajk árkolás” címmel
kiírt ajánlattételi eljárásban ajánlatot tett Ujj-Trans Kft. 8960 Lenti, Szombathelyi
u. 1., Soós Imre 8871 Murarátka, Kossuth u. 7. és a Mura-Bau Kft. 8871
Murarátka, Kossuth u. 10. szám alatti ajánlattevők ajánlatát érvényesnek
nyilvánítja.
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Zajk árkolás” címmel
kiírt ajánlattételi eljárásban a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadja és az eljárás
nyertesének - a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elbírálási szempont
alapján - a Mura-Bau Kft. 8871 Murarátka, Kossuth u. 10. szám alatti ajánlattevőt
hirdeti ki az ajánlata szerinti bruttó 1 992 757,- Ft vállalási árral.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mura-Bau Kft-vel a
vállalkozási szerződést megkösse a bruttó 1 992 757,- Ft-os vállalási árral.
Az árkolás munkák elvégzésének fedezete Zajk Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetése működési célú kiadásainak a „Dologi kiadások – Karbantartás”
során biztosítva van.
Határidő: azonnal
Felelős: Grózner Tiborné polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Dr. Keresztesi Tímea jegyző
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető
Grózner Tiborné polgármester: Áteresz építési munkák elvégzése is szükséges.
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A „Zajk áteresz építés” címmel kiírt
ajánlattételi eljárásban is ugyanazok a szervezetek kerültek megkeresésre, mint az árkolás
esetében. Az Ujj-Trans Kft. ajánlata a munka elvégzésére bruttó 5 810 250,- Ft, Soós Imre
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ajánlattevő bruttó 5 143 500,- Ft-ért vállalja a munka elvégzését, a Mura-Bau Kft. pedig
bruttó 5 734 050,- Ft összegű árajánlatot adott. Ezen ajánlattételi kiírás esetében is érvényes
mindhárom ajánlat. A Bíráló Bizottság az árajánlatokat megvizsgálta és figyelemmel a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontra, nyertes ajánlattevőnek Soós
Imre egyéni vállalkozót javasolja kihirdetni bruttó 5 143 500,- Ft vállalási árral.
Grózner Tiborné polgármester: A „Zajk áteresz építés” címmel kiírt ajánlattételi eljárással
kapcsolatban javaslom, hogy mindhárom ajánlattevő ajánlatát nyilvánítsa a képviselő-testület
érvényesnek és a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva az eljárás nyertesének Soós Imre
ajánlattevőt hirdessük ki az ajánlata szerinti bruttó 5 143 500,- Ft vállalási árral. Kérem, aki
javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
39/2015. (III. 10.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Zajk áteresz építés”
címmel kiírt ajánlattételi eljárásban ajánlatot tett Ujj-Trans Kft. 8960 Lenti,
Szombathelyi u. 1., Soós Imre 8871 Murarátka, Kossuth u. 7. és a Mura-Bau Kft.
8871 Murarátka, Kossuth u. 10. szám alatti ajánlattevők ajánlatát érvényesnek
nyilvánítja.
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Zajk áteresz építés”
címmel kiírt ajánlattételi eljárásban a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadja és az
eljárás nyertesének - a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elbírálási
szempont alapján – Soós Imre 8871 Murarátka, Kossuth u. 7. szám alatti
ajánlattevőt hirdeti ki az ajánlata szerinti bruttó 5 143 500,- Ft vállalási árral.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Soós Imre vállalkozóval
a vállalkozási szerződést megkösse a bruttó 5 143 500,- Ft-os vállalási árral.
Az áteresz építési munkák elvégzésének fedezete Zajk Község Önkormányzata
2015. évi költségvetése működési célú kiadásainak a „Dologi kiadások –
Karbantartás” során biztosítva van.
Határidő: azonnal
Felelős: Grózner Tiborné polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Dr. Keresztesi Tímea jegyző
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A „Zajk útépítés” címmel kiírt
ajánlattételi eljárásban szintén az Ujj-Trans Kft, Soós Imre és a Mura-Bau Kft. kerültek
megkeresésre ajánlattétel céljából és mindhárman adtak is ajánlatot az útépítési munkák
elvégzésére. Az Ujj-Trans Kft. bruttó 6 549 390,- Ft árat jelölt meg, Soós Imre ajánlattevő
bruttó 5 656 384,- Ft összegű árajánlatot nyújtott be, a Mura-Bau Kft. árajánlata bruttó
6 219 254,- Ft. A Bíráló Bizottság az árajánlatokat megvizsgálta és ezen ajánlattételi kiírás
esetében is érvényes mindhárom ajánlat. Figyelemmel a legalacsonyabb összegű
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ellenszolgáltatás bírálati szempontra, az eljárásban nyertes ajánlattevőnek Soós Imre egyéni
vállalkozót javasolja a Bíráló Bizottság kihirdetni bruttó 5 656 834,- Ft vállalási árral.
Grózner Tiborné polgármester: A „Zajk útépítés” címmel kiírt ajánlattételi eljárás
lezárásaként javaslom, hogy mindhárom ajánlattevő ajánlatát nyilvánítsa a képviselő-testület
érvényesnek és a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva az eljárás nyertesének Soós Imre
ajánlattevőt hirdessük ki az ajánlata szerinti bruttó 5 656 834,- Ft vállalási árral. Kérem, aki
javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
40/2015. (III. 10.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Zajk útépítés” címmel
kiírt ajánlattételi eljárásban ajánlatot tett Ujj-Trans Kft. 8960 Lenti, Szombathelyi
u. 1., Soós Imre 8871 Murarátka, Kossuth u. 7. és a Mura-Bau Kft. 8871
Murarátka, Kossuth u. 10. szám alatti ajánlattevők ajánlatát érvényesnek
nyilvánítja.
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Zajk útépítés” címmel
kiírt ajánlattételi eljárásban a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadja és az eljárás
nyertesének - a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elbírálási szempont
alapján – Soós Imre 8871 Murarátka, Kossuth u. 7. szám alatti ajánlattevőt hirdeti
ki az ajánlata szerinti bruttó 5 656 834,- Ft vállalási árral.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Soós Imre vállalkozóval
a vállalkozási szerződést megkösse a bruttó 5 656 834,- Ft-os vállalási árral.
Az útépítési munkák elvégzésének fedezete Zajk Község Önkormányzata 2015.
évi költségvetése működési célú kiadásainak a „Dologi kiadások – Karbantartás”
során biztosítva van.
Határidő: azonnal
Felelős: Grózner Tiborné polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Dr. Keresztesi Tímea jegyző
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető
Grózner Tiborné polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 9,35 órakor
bezárom.
K.m.f.
Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Grózner Tiborné
polgármester
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