
Jegyzıkönyv 
 
Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testület 2009. június 15-én 
megtartott rendkívüli ülésérıl.  
 
Jelen vannak: Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, dr. Lugosi 
Mária, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz Ferencné, Oláh László, Saska 
Istvánné, Szlahó Csaba, Tóth Judit 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti a képviselı-testület tagjait. 
 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel 10 fı képviselı jelen 
van.  
 
A testületi ülést megnyitja. 
 
1. napirendi pont: 
„A Tündérkert Óvoda bıvítése, felújítása és eszközbeszerzése” projekt 
közbeszerzési eljárása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Sajnos nem volt jó pályázat, vagy hiányosak vagy túl drágák voltak az ajánlatok. 
Nem lehetett eredményt hirdetni. Meg kell ismételni a közbeszerzési eljárást 
gyorsított eljárásban. Ez egy hónap csúszást jelent.  
 
A képviselık száma 11 fı. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A Porr Építési Kft. ajánlata érvényes lenne, de több mint 100 millió forinttal 
haladja meg a rendelkezésre álló összeget. A Trükk Flükt Kft. ajánlata 
érvénytelen, mivel az ajánlati biztosítékot nem az ajánlati felhívásban 
foglaltaknak megfelelıen bocsátotta rendelkezésre. Az Alex Fémbútor Kft 
ajánlata érvényesnek, de ajánlata 17 millió forinttal haladja meg a rendelkezésre 
álló összeget. A Kbt. lehetıséget ad ilyen esetekben az új közbeszerzési eljárás 
kiírására. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 



egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta alábbi határozatát: 
 

120/2009.(VI.15.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Tündérkert 
Óvoda bıvítése, felújítása és eszközbeszerzése” tárgyú, a TED-en 2009. 
május 19-én TED-2009/S95-136280 számon, a Közbeszerzési 
Értesítıben 2009. 05. 22-én KÉ 8776/2009. számon megjelent 
közbeszerzési eljárást a Kbt. 88§ (1) b. pontja alapján 
eredménytelennek nyilvánítja mind az építés mind az eszközbeszerzés 
tekintetében. 
 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Tündérkert 
Óvoda bıvítése, felújítása és eszközbeszerzése” tárgyában új 
közbeszerzési eljárás kiírását rendeli el. 

 

3. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a közbeszerzési 
eljárás kiírásáról gondoskodjon. 
 
Határid ı: azonnal 
 
Felelıs:  Szlahó Csaba 
  Polgármester 

 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárja. 
 

k.m.f. 
 
 

Szlahó Csaba      Takács Mária 
             Polgármester             Jegyzı 
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Kun Csabáné 
 
 


