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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

8066        Pusztavám,       Kossuth      Lajos    u.    64-66. 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08-án 

megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

 

 

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 

64-66. 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 8-i rendkívüli 

nyilvános ülésén hozott határozatai (teljes határozatok a jegyzőkönyvben): 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

76/2014.(IX.08.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2014. 

szeptember 8-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés 

napirendjét elfogadja, az előzetesen meghirdetettel 

egyezően.  

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

77/2014.(IX. 08.) számú határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a közbeszerezési eljárás 

tekintetében döntéshozatalra jogosult szervezet a Bírálóbizottság által előterjesztett döntési 

javaslattal egyezően meghozza az alábbi eljárást lezáró döntést a „Pusztavám Község 

Önkormányzata KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű „Önkormányzatok és intézményeik 

épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a 

konvergencia régióban” című pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtott 

pályázata keretében építési-kivitelezési munkák elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

során.  

 

A Képviselő-testület határozatával megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás 

eredményes, és az eljárás nyertesének az alábbi ajánlattevőt hirdeti ki. 

 

Ajánlattevő neve:  DNA Development Kft. 

Székhelye:  8000 Székesfehérvár, Poprádi u. 44/A. 

Nettó ajánlati ár (HUF) 46.884.043,- HUF 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

78/2014.(IX.08.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy engedélyezi a 

hetente eseti alkalommal történő étkezést az 

iskolában, feltéve, ha az iskola ennek az 

adminisztrációját vállalja. 
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08-án 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 

64-66. 

 

Jelen vannak: 

 

        Merkatz László           polgármester 

Finta János  Képviselő 

Gerlinger Tibor  képviselő 

Lisztmayer János képviselő 

Pintér István  képviselő 

 

Megjelent meghívott: 

 

       Dr. Légrádi Gábor  jegyző 

 Bartók Béla    alpolgármester 

             

Merkatz László polgármester köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent 

képviselőket, meghívottakat. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel a testület 5 

tagja jelen van.  

 

Merkatz László polgármester ismerteti a napirendi pontokat, melyeket a képviselő-testület 5 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad.  

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

76/2014.(IX.08.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2014. 

szeptember 8-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés 

napirendjét elfogadja, az előzetesen meghirdetettel 

egyezően.  

 

Felelős: Merkatz László polgármester 

             Határidő: Azonnal 

 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1.napirendi pont: Energiahatékonysági pályázat – közbeszerzés elbírálása 

 

2. napirendi pont: Általános iskola kérése – étkeztetés 
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Napirendi pontok: 

 

1.napirendi pont: Energiahatékonysági pályázat – közbeszerzés elbírálása  

Előadó. Polgármester 

 

Merkatz László polgármester:  

 

Többször volt már testület előtt ez a KEOP pályázat, amely több épületünknek az energetikai 

fejlesztését érintené. Legutóbb a képviselő testület döntést hozott, hogy induljunk, adjuk be a 

pályázatot. Döntést hoztunk abba, hogy mely cég legyen a bonyolítója, mely cég legyen az 

előkészítője, közbeszerzést lebonyolítója, lebonyolítója a pályázatnak. Közbeszerzés alapján a 

közbeszerzést bonyolító cégünk megkeresett három ilyen kivitelezésben jártas céget. Ebből 

látható, hogy kettő székesfehérvári, egy pedig budapesti cég. Begyűjtötték az árajánlatokat. 

Megcsinálták a jegyzőkönyvet az ajánlatok bontásáról, amit most ki tudtunk osztani. A 

bírálati adatlapot elkészítették, ami alapján rangsorolták az ajánlattevőket, majd pedig ők 

készítettek el egy javaslatot a testületi döntéshez. A döntést a képviselő testületnek kell 

kimondania. Látható, hogy a kivitelezési ajánlatok között forintális eltérés mutatkozik, és 

mivel legnagyobb súlyozással az azonos műszaki tartalom mellett, a minél olcsóbb kivitelezés 

számított ezért erre is tesznek javaslatot. 50 MFt körül maradt mind a három cég, ebből a 

Renalping Kft. nettó 400 EFt-tal felé nyúlt ennek az összegnek, következő 49,2 MFt-tal az 

Eurosac nevű kft. és a DNA Kft.  nem egészen 47 MFt-ért végeznék el ezt a feladatot. Várja 

az észrevételeket.  

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

77/2014.(IX. 08.) számú határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a közbeszerezési eljárás 

tekintetében döntéshozatalra jogosult szervezet a Bírálóbizottság által előterjesztett döntési 

javaslattal egyezően meghozza az alábbi eljárást lezáró döntést a „Pusztavám Község 

Önkormányzata KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű „Önkormányzatok és intézményeik 

épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a 

konvergencia régióban” című pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtott 

pályázata keretében építési-kivitelezési munkák elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

során.  

 

A Képviselő-testület határozatával megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás 

eredményes, és az eljárás nyertesének az alábbi ajánlattevőt hirdeti ki. 

 

Ajánlattevő neve:  DNA Development Kft. 

Székhelye:  8000 Székesfehérvár, Poprádi u. 44/A. 

Nettó ajánlati ár (HUF) 46.884.043,- HUF 

 

 

Felelős:     Merkatz László polgármester 
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                  Dr. Légrádi Gábor jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

 

2. napirendi pont: Általános iskola kérése – étkeztetés  

Előadó: polgármester 

 

Merkatz László polgármester:  

 

 

Általános iskolánk keresett meg minket. Annyit kér az iskola, hogy az ebédóra idejére egyes 

napokra engedélyezzük azon gyermekek ebédelését, aki egyébként sem nem napközisek, sem 

nem ebédelősek, hetente csak egyszer, ezen alkalomkor ennének. Amennyiben ennek teljes 

adminisztrációját vállalja az iskola, úgy javasolja elfogadni.  

 

 

Finta János képviselő: 

 

Teljesen humánus megoldásnak tartja.   

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

78/2014.(IX.08.) határozata 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és úgy határozott, hogy engedélyezi a 

hetente eseti alkalommal történő étkezést az 

iskolában, feltéve, ha az iskola ennek az 

adminisztrációját vállalja. 

 

Felelős: Merkatz László polgármester 

             Határidő: Azonnal 

 

 

Több tárgy nem lévén Merkatz László polgármester megköszönte a munkát, és a képviselő-

testület ülését bezárta. 

 

 

Kmft. 

 

 

  

Merkatz László                                                   Dr. Légrádi Gábor 

        polgármester                                                          jegyző 

 


