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Képviselő-testület 

Szigliget 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült a Képviselő-testület 2013. július 3-án 19.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános 

üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 

 

Jelen vannak: 

 Balassa Balázs polgármester 

 Szabó Tibor alpolgármester 

 Balassa Sándor képviselő 

 Káli Magdolna képviselő 

 

Távolmaradását bejelentette: 

 

Baráth Sándor képviselő 

  

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

 Lutár Mária körjegyző 

  

 

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

képviselő közül 4 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 

 

2./ Közbeszerzési eljárás indítása 

 

 

Balassa Balázs Polgármester: Bejelentem, hogy a bíráló bizottság tagjakén nem kívánok 

részt venni a döntéshozatalban, ezért az ülés vezetését Szabó Tibor alpolgármesternek adom 

át. A bejelentést a Képviselő-testület 3 igen szavazattal és 1 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 

közbeszerzési eljárást írt ki, a Szigligeti Vár fény és hangtechnikai berendezések, valamint 

visual guide eszközök beszerzése tárgyában. A közbeszerzés tárgya 142 darab eszköz 

leszállítása. 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 a 

Szigligeti Vár fény és hangtechnikai berendezések, valamint visual guide eszközök beszerzése 

tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban - a jegyzőkönyvhöz csatolt - az ajánlatok elbírálásáról 

készült összegzés alapján az alábbi döntést hozza: 

 

Szigliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szigligeti Vár fény és 

hangtechnikai berendezések, valamint visual guide eszközök beszerzése a KDOP-2.1.1/D-12-

2012-0032 azonosító számú „Balaton várának fejlesztése a történelmi épített örökség 

turisztikai potenciáljának erősítése érdekében” tárgyú projekthez kapcsolódóan a 

közbeszerzési eljárás során az ajánlatok elbírálására vonatkozóan készült összegzést teljes 

terjedelmében elfogadja.  

Az eljárás nyertesének a FoniTon Bt. (3240 Parád, Ady Endre út 7.) ajánlattevőt nyilvánítja. 

 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

103/2013. (VII. 3.) Kt. számú 

 

h a t á r o z a t  

 

Szigliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Szigligeti Vár fény és hangtechnikai berendezések, valamint 

visual guide eszközök beszerzése a KDOP-2.1.1/D-12-2012-

0032 azonosító számú „Balaton várának fejlesztése a történelmi 

épített örökség turisztikai potenciáljának erősítése érdekében” 

tárgyú projekthez kapcsolódóan a közbeszerzési eljárás során az 

ajánlatok elbírálására vonatkozóan készült összegzést teljes 

terjedelmében elfogadja.  

 

Az eljárás nyertesének a FoniTon Bt. (3240 Parád, Ady Endre út 

7.) ajánlattevőt nyilvánítja.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a ROP Zrt-t, mint megbízott 

bonyolítót, az elfogadott összegezés alapján az eljárás 

eredményének kihirdetésére. 

  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói 

szerződés megkötésére. 
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2./ Közbeszerzési eljárás indítása 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Hosszú procedúra után megkaptuk a várrom felújítása és 

részbeni rekonstrukciós munkáira az építési engedélyt, elindíthatjuk a közbeszerzési eljárást.  

Áprilisban döntött a testület arról, hogy mely cégeket (csak műemlék épületek felújítására 

specializálódott cég lehet) hív meg a közbeszerzési eljárásban. Javasolom, hogy ugyanazokat 

a cégeket hívjuk meg ebben az eljárásban is. 

A kivitelező 3 részszámlát bocsáthat ki, 25 – 20 – 25 %-os készültségnél, a 30 % a végszámla. 

A számlákat közvetlenül a pályázat kiírója fizeti, az önkormányzatnak nem kell 

megelőlegezni a költségeket. 

Az építési beruházás, becsült nettó értéke 114.112.988 Ft. Az ajánlattételi határidő: 2013. 

július 24. 10.00 óra.  

 

Aki az ajánlattételi felhívást el tudja fogadni, kérem, most szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

104/2013. (VII. 3.) Kt. számú 

 

 

h a t á r o z a t  

 

Szigliget Község Önkormányzata mint ajánlatkérő a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 121. § (1) 

bekezdés b) pontja és a 122/A. § (1) bekezdése alapján 

hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást indít – a 

jegyzőkönyvhöz csatolt ajánlattételi felhívás alapján – a KDOP-

2.1/D-12-2012-0032 azonosító számú „Balaton várának 

fejlesztése a történelmi épített örökség turisztikai potenciájának 

erősítése érdekében” című, Európai Unióból származó forrásból 

támogatott projekt keretében „Építési beruházás” tárgyában, 

melynek becsült nettó értéke 114.112.988 Ft. Az ajánlattételi 

határidő: 2013. július 24. 10.00 óra. 

 

 

Szabó Tibor alpolgármester az ülés vezetését átadja Balassa Balázs polgármesternek. 

 

Balassa Balázs polgármester: Amennyiben képviselő-társaimnak kérdése, javaslata nincs 

több tárgy nem lévén az ülést 19.45 órakor bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

 Balassa Balázs      Lutár Mária 

 polgármester           jegyző 

 

 

 

 


