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Képviselő-testület 
Szigliget 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 26-án 8.00 
órakor tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szigliget, Kossuth u. 54.) 
 
Jelen vannak: 
 

Balassa Balázs polgármester 
Dr. Karasszon Diána képviselő 
Káli Magdolna képviselő 
Szalainé Bárány Éva képviselő 

 
Távolmaradását bejelentette: 

 
Szabó Tibor alpolgármester 

 
Tanácskozási joggal meghívott: 

 
Lutár Mária jegyző 

 
Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt. Megállapítom, 
hogy a képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Javasolom, hogy a meghívó szerinti 
napirendi pontokat tárgyalja a képviselő-testület. Van-e valakinek javaslata, kérdése? Nincs. 
Aki el tudja fogadni a napirendi javaslatot, kérem, szavazzon. Köszönöm, 4 igen szavazat. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. Szigliget strand területére szociális blokk építése – tárgyú közbeszerzési eljárásban 
kivitelező kiválasztása 
 
 
1. Szigliget strand területére szociális blokk építése – tárgyú közbeszerzési eljárásban 
kivitelező kiválasztása 
 
Balassa Balázs polgármester: A strandi vizesblokk építésére kiírt közbeszerzési eljárásra 
beérkezetek az ajánlatok, Z-Szabó-Bau és Társa Kft. 65.049.820 Ft, Hettyei-Éptech Kft. 
70.369.793 Ft, Nyirő Bognár Károly vállalkozó 70.402.947 Ft, Vektorbau Invest Kft. 
70.747.396 Ft, Sáfár-Bau Kft. 73.696.862 Ft. Az ajánlatokat a közbeszerzési bizottság 
értékelte és a következő döntés előkészítő javaslatot tette: A bizottság ellenszavazat nélkül 
javasolja a döntéshozónak, hogy a közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredményesnek és a Z-
Szabó-Bau és Társa Kft-t hirdesse ki nyertes ajánlattevőnek, tekintettel arra, hogy a Z-Szabó-
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Bau és Társa Kft. nyújtotta be a legjobb ár – érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot, 
amely az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet mértékére tekintettel is megfelelő. 
Javasolom, hogy a bizottság javaslatát fogadja el a képviselő-testület és az eljárás nyertesének 
a Z-Szabó-Bau és Társa Kft. ajánlattevőt nyilvánítsa. Aki a javaslatot elfogadja, kérem, 
szavazzon. 4 igen szavazat.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
62/2017. (IV. 26.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Szigliget strand területére szociális blokk építése tárgyú 
közbeszerzési eljárás során az ajánlatok elbírálására 
vonatkozóan készült összegzést teljes terjedelmében elfogadja.  
 
Az eljárás nyertesének a Z-Szabó-Bau és Társa Kft. (8300 
Tapolca, Berzsenyi D. u. 24.) ajánlattevőt nyilvánítja. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a Bakó Ügyvédi Irodát, mint 
megbízott bonyolítót, az elfogadott összegezés alapján az eljárás 
eredményének kihirdetésére. 
  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a vállalkozói 
szerződést megkötésére. 
 
Határidő: 2017. május 5. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 

 
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 8.15 órakor bezárta. 

 
Kmf. 

 
 
 
 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 
 
 


