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Készült: Vásárosnamény Város Képviselő-testületének a 2017. március 14-én a Városháza 

nagytermében (Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1. sz.) megtartott rendkívüli  üléséről.  

 

Jelen vannak:  Filep Sándor polgármester 

   Dr. Balázsy Erzsébet alpolgármester 

Adorján Béla 

Bíró Éva 

Jüttner Csaba 

Nagy Miklós 

Szalainé Bíró Katalin 

Szucsányiné Magocsa Edit képviselők  

 

Távol maradt: Csobolya Attila képviselő 

 

Meghívottak:  Dr. Szilágyi Péter jegyző 

   Feketéné dr. Lázár Emese aljegyző 

   Gál Zoltán Városfejlesztési csoport vezetője 

    

Jegyzőkönyvvezető: Czomba Katalin 

 

FILEP SÁNDOR (polgármester) nagy tisztelettel köszöntött mindenkit a testületi ülésen, a 

határozatképesség megállapítása után az ülést megnyitotta, majd előterjesztőként javaslatot tett a 

meghívóban szereplő 1 napirendi pont megtárgyalására, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag – 

8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta. 

 

 

Tárgy (1. tsp.) Előterjesztés „Vásárosnamény-Gergelyiugornya Bereg Szíve Üdülőközponthoz 

kapcsolódó vízitúra megállóhelyhez kapcsolódó kiszolgáló és közösségi egységek felújítása és 

annak járulékos munkái” közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára. 

 

Előadó: Polgármester 

 

SZALAINÉ BÍRÓ KATALIN (Pénzügyi Bizottság elnöke) a bizottság 4 igen szavazattal a 

határozat elfogadását támogatta. 

 

NAGY MIKLÓS (Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke) a bizottság 3 igen szavazattal 

a határozat elfogadását támogatta. 

 

FILEP SÁNDOR (polgármester) elmondta, hogy a Bíráló Bizottság 2017. március 09-én ülésezett 

és megtette a megfelelő javaslatait. Végre most már egy munka elindulhat és bíznak abban, hogy 

pályázataik befogadásra kerültek és elbírálásuk is kedvező lesz. Hiszi azt, hogy az elmúlt években 

alapos munkát végeztek. Ez az anyag a lapátos pihenőhely kialakítása kapcsán indult el és azt hiszi, 

hogy a kajak-kenu sport feltétele, hogy ezen a pályázaton indulhattak. Kitűnik az ajánlattevő a 

kivitelezésre 51 825 692 Ft fordít majd, és a végleges határidő lejártáig 2017. február 20-ig az ÉP-

OKIT Kft. adta be végleges ajánlatát. 
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Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot 

szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület – 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül  – a következő határozatot hozta:  

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2017.(III.14.) önkormányzati határozata 

 

„Vásárosnamény-Gergelyiugornya Bereg Szíve Üdülőközponthoz kapcsolódó vízitúra 

megállóhelyhez kapcsolódó kiszolgáló és közösségi egységek felújítása és annak járulékos 

munkái”  

közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról. 

  

A Képviselő-testület: 

 

1) A Bírálóbizottság 2017. március 9-én kelt jegyzőkönyvében foglaltakat és döntési 

javaslatát, szakvéleményét figyelembe véve: 

 

a) A jelen közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 

b) Az ÉP-OKIT Kft. (4481 Nyíregyháza, Aranykalász sor 137.) ajánlata érvényességét 

megállapítja, mivel az megfelel a közbeszerzési dokumentumban foglalt 

előírásoknak.  

 

c) Megállapítja, hogy számítási hiba, illetve aránytalanul alacsony ár nem volt az 

ajánlatban. 

 

d) Az ÉP-OKIT Kft-t (4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor 137.) nyertes 

ajánlattevőnek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő számára a legjobb ár-

érték arányú ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot adta. 

 

2) Felkéri a Közbeszerzési Munkacsoport vezetőjét, az eredményhirdetés írásbeli 

összegezés formájában történő megküldését ajánlattevőnek küldje meg. 

Felelős:  Közbeszerzési Munkacsoport Vezetője 

Határidő:  közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint. 

 

3) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárásban kiválasztott nyertes 

ajánlattevővel a szerződést kösse meg. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint  

 

A határozatról értesülnek: 

1) Polgármester, Jegyző (helyben) 

2) Közbeszerzési Munkacsoport Vezetője (helyben) 

3) ÉP-OKIT Kft. (4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor 137.) 

 

 

__________________________ 
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Ezt követően  megköszönte mindenki munkáját, és az ülést bezárta.  

 

 

A Képviselő-testület ülése 915 órakor véget ért. 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Filep Sándor         Dr. Szilágyi Péter 

polgármester               jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

Szalainé Bíró Katalin                                                         Bíró Éva 

      képviselő                                                        képviselő 

 


