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Képviselő-testület 

Szigliget 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült a Képviselő-testület 2013. május 23-án 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli 

nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 

 

Jelen vannak: 

 Balassa Balázs polgármester 

 Szabó Tibor alpolgármester 

 Balassa Sándor képviselő 

Baráth Sándor képviselő 

 Káli Magdolna képviselő 

   

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

 Lutár Mária körjegyző 

  

 

Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az 5 

képviselő közül 5 jelen van, az ülés határozatképes.  

 

Az ülést megnyitom. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ismertetem a meghívóban javasolt napirendi pontokat.  

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

A megtárgyalt napirend: 

 

1./ Közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala. 

 

 

Balassa Balázs Polgármester: Bejelentem, hogy a bíráló bizottság tagjakén sem én, sem 

Baráth Sándor képviselőtársam nem kíván részt venni a döntéshozatalban, ezért az ülés 

vezetését Szabó Tibor alpolgármesternek adom át. A bejelentést a Képviselő-testület 3 igen 

szavazattal és 2 tartózkodással tudomásul vette. 
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1./ Közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala. 

 

Sabó Tibor alpolgármester: Az önkormányzat a „Balaton várának fejlesztése a történelmi 

épített örökség turisztikai potenciáljának erősítése érdekében” tárgyú projekthez kapcsolódóan 

három közbeszerzési eljárást írt ki, Üzleti PR és marketing szolgáltatások beszerzése, a Szigligeti 

Vár négy korszakát bemutató 3D rekonstrukciójának elkészítése és interaktív tartalomfejlesztés 

valamint három darab szabadalmi védettség alatt álló „Panorámakép megjelenítő készülék” (ún. 

kronoszkóp) leszállítása, helyszíni szerelése és üzembe helyezése tárgyában. A bíráló bizottság a 

beérkezett pályázatokat értékelte és elkészítette az összegzést az ajánlatok elbírálásáról. 

 

A bíráló bizottság által készített összegzés alapján javasolom, hogy a képviselő-testület 
Szigligeti Vár négy korszakát bemutató 3D rekonstrukciójának elkészítése és interaktív 

tartalomfejlesztés tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban az alábbi döntést hozza: 

 
A Szigligeti Vár négy korszakát bemutató 3D rekonstrukciójának elkészítése és interaktív 

tartalomfejlesztés a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0032 azonosító számú „Balaton várának fejlesztése a 

történelmi épített örökség turisztikai potenciáljának erősítése érdekében” tárgyú közbeszerzési 

eljáráseljárás eredményes. Az eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot PAZIRIK Informatikai 

Kft. (7100 Szekszárd, Honvéd u. 25. II./5.a.) ajánlattevő tette 

Az eljárás nyertese PAZIRIK Informatikai Kft. (7100 Szekszárd, Honvéd u. 25. II./5.a.) a kért 

nettó 11.475.000 Ft azaz Tizenegymillió-négyszázhetvenötezer forint nettó ajánlati árral.  

A Képviselő-testület megbízza polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést a nyertes 

ajánlattevővel kösse meg. 

 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

66/2013. (V.23.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 

 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy A Szigligeti Vár négy 

korszakát bemutató 3D rekonstrukciójának elkészítése és interaktív 

tartalomfejlesztés a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0032 azonosító számú 

„Balaton várának fejlesztése a történelmi épített örökség turisztikai 

potenciáljának erősítése érdekében” tárgyú közbeszerzési 

eljáráseljárás eredményes. Az eljárás során a legkedvezőbb 

ajánlatot PAZIRIK Informatikai Kft. (7100 Szekszárd, Honvéd u. 

25. II./5.a.) ajánlattevő tette 

Az eljárás nyertese PAZIRIK Informatikai Kft. (7100 Szekszárd, 

Honvéd u. 25. II./5.a.) a kért nettó 11.475.000 Ft azaz 

Tizenegymillió-négyszázhetvenötezer forint nettó ajánlati árral.  

A Képviselő-testület megbízza polgármestert, hogy a vállalkozói 

szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg. 

 

 

 

Szabó Tibor alpolgármester: A bíráló bizottság által készített összegzés alapján javasolom, 

hogy a képviselő-testület Az Üzleti PR és marketing szolgáltatások beszerzése tárgyában kiírt 

közbeszerzési eljárásban az alábbi döntést hozza: 
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Az Üzleti PR és marketing szolgáltatások beszerzése a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0032 azonosító 

számú „Balaton várának fejlesztése a történelmi épített örökség turisztikai potenciáljának 

erősítése érdekében” tárgyú közbeszerzési eljáráseljárás eredményes. Az eljárás során a 

legkedvezőbb ajánlatot D. C. PROKOMM Konzorcium (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 

113.) - COPYSTRORE Kft. (2484 Agárd, Széchenyi u. 48.) és D. Jones Company Kft. (2490 

Pusztaszabolcs, Szilágyi Erzsébet u. 56.) közös ajánlattevők tették. 

Az eljárás nyertese D. C. PROKOMM Konzorcium (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.) - 

COPYSTRORE Kft. (2484 Agárd, Széchenyi u. 48.) és D. Jones Company Kft. (2490 

Pusztaszabolcs, Szilágyi Erzsébet u. 56.) a kért nettó 20.600.000 Ft azaz Húszmillió-hatszázezer 

forint nettó ajánlati árral. 

A Képviselő-testület megbízza polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést a nyertes 

ajánlattevővel kösse meg. 

 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

67/2013. (V. 23.) Kt számú 

h a t á r o z a t o t 

 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy Az Üzleti PR és 

marketing szolgáltatások beszerzése a KDOP-2.1.1/D-12-2012-

0032 azonosító számú „Balaton várának fejlesztése a történelmi 

épített örökség turisztikai potenciáljának erősítése érdekében” 

tárgyú közbeszerzési eljáráseljárás eredményes. Az eljárás során 

a legkedvezőbb ajánlatot D. C. PROKOMM Konzorcium (8000 

Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.) - COPYSTRORE Kft. (2484 

Agárd, Széchenyi u. 48.) és D. Jones Company Kft. (2490 

Pusztaszabolcs, Szilágyi Erzsébet u. 56.) közös ajánlattevők tették. 

Az eljárás nyertese D. C. PROKOMM Konzorcium (8000 

Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.) - COPYSTRORE Kft. (2484 

Agárd, Széchenyi u. 48.) és D. Jones Company Kft. (2490 

Pusztaszabolcs, Szilágyi Erzsébet u. 56.) a kért nettó 20.600.000 Ft 

azaz Húszmillió-hatszázezer forint nettó ajánlati árral. 

A Képviselő-testület megbízza polgármestert, hogy a vállalkozói 

szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg. 

 

 

 

Szabó Tibor alpolgármester: A bíráló bizottság által készített összegzés alapján javasolom, 

hogy a képviselő-testület három darab szabadalmi védettség alatt álló „Panorámakép megjelenítő 

készülék” (ún. kronoszkóp) leszállítása, helyszíni szerelése és üzembe helyezése tárgyában kiírt 

közbeszerzési eljárásban az alábbi döntést hozza: 
   

Három darab szabadalmi védettség alatt álló „Panorámakép megjelenítő készülék” (ún. 

kronoszkóp) leszállítása, helyszíni szerelése és üzembe helyezése a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0032 

azonosító számú „Balaton várának fejlesztése a történelmi épített örökség turisztikai 

potenciáljának erősítése érdekében” tárgyú közbeszerzési eljáráseljárás eredményes. Az eljárás 

során a legkedvezőbb ajánlatot Kronoptik Kft. ajánlattevő tette. 

Az eljárás nyertese Kronoptik Kft. (2314 Halásztelek, Mária utca 79.) a kért nettó 22.851.600  Ft 

azaz Huszonkettőmillió-nyolcszázötvenegyezer-hatszáz forint nettó ajánlati árral.  

A Képviselő-testület megbízza polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést a nyertes 

ajánlattevővel kösse meg. 
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

68/2013. (V. 23.) Kt számú 

h a t á r o z a t o t 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Három darab szabadalmi 

védettség alatt álló „Panorámakép megjelenítő készülék” (ún. kronoszkóp) 

leszállítása, helyszíni szerelése és üzembe helyezése a KDOP-2.1.1/D-12-

2012-0032 azonosító számú „Balaton várának fejlesztése a történelmi 

épített örökség turisztikai potenciáljának erősítése érdekében” tárgyú 

közbeszerzési eljáráseljárás eredményes. Az eljárás során a 

legkedvezőbb ajánlatot Kronoptik Kft. ajánlattevő tette. 

Az eljárás nyertese Kronoptik Kft. (2314 Halásztelek, Mária utca 79.) a 

kért nettó 22.851.600  Ft azaz Huszonkettőmillió-nyolcszázötvenegyezer-

hatszáz forint nettó ajánlati árral.  

A Képviselő-testület megbízza polgármestert, hogy a vállalkozói 

szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg. 

 

 

Szabó Tibor alpolgármester az ülés vezetését átadja Balassa Balázs polgármesternek. 

 

Balassa Balázs polgármester: köszönöm a részvételt, több tárgy nem lévén az ülést 18.00 

órakor bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

  Balassa Balázs     Lutár Mária 

   polgármester           jegyző 


