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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 

 május 07-én 14.00 órától megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről. 

Jelen vannak: Pintér Lajos polgármester, Török Elek József alpolgármester, Homoki 

Péterné, Ferenci Andrea, Szteblák Lajos, Simon Ferenc, Kállai István 

képviselők. 

 Varga Sándor jegyző 

 Kovács Csabáné jkv. vezető 

 

  

Pintér Lajos polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő 

testület határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből mind a 6 fő képviselő jelen van.  

Ezek után javaslatot tett az ülés napirendjére. 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbiak szerint döntött: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

35/2018. (V.07.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

 

1.) A TOP-1.4.1 pályázat közbeszerzési eljárás. 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 

Ezek után rátértek a napirend megtárgyalására. 

 

1.) A TOP-1.4.1 pályázat közbeszerzési eljárás. 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

 



 

 

Pintér Lajos polgármester elmondta a TOP-1.4.1 pályázat közbeszerzési eljárása 

eredménytelen, mivel az ajánlattevő ajánlati ára meghaladta a rendelkezésre álló anyagi 

fedezet mértékét. Új közbeszerzési eljárást kell kiírni.  

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbiak szerint döntött: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

36/2018. (V.07.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív 

Program keretében, a TOP-1.4.1-es pályázatának ügyében megállapítja, hogy a közbeszerzési 

eljárás eredménytelen a Kbt. 75.§ (2)bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy az 

egyedüli ajánlattevő ajánlati ára (223.253.191,-Ft nettó) meghaladta a rendelkezésre álló 

anyagi fedezet mértékét (bruttó 132.500.000,-Ft). 

A Képviselő-testület a polgármestert ill. a közbeszerzési bizottságot új közbeszerzésre 

hatalmazza fel az előterjesztésnek megfelelően, annak aláírására felhatalmazza a 

polgármestert. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Pintér Lajos polgármester 

 

 

Mivel több tárgyalni való nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést, az ülést 

bezárta. 

 

 

Kmf. 

 

Pintér Lajos                                                                   Varga Sándor 

polgármester                                                                      jegyző 



 

 


