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Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. 

Tel.: 75/ 532- 019, Fax: 332-047 

e-mail: nagydorogonk@axelero.net 



Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi határozatokat fogadta el: 

 

 

 

57/2015. (VIII.3.) önkormányzati határozat  
államháztartáson kívüli forrás átvétele 

augusztus 20.-i rendezvény támogatására 

 

58/2015. (VIII.3.) önkormányzati határozat  az orvosi rendelő felújítása közbeszerzési 

eljárásának eredményéről 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2015. augusztus 3-án 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

 

Az ülés helye:  Községháza tanácskozóterme Nagydorog, Kossuth L.u. 81. 

 

 

Jelen vannak: Kovács György polgármester, 

Balog Attila alpolgármester, 

Borbélyné Töttösi Ágnes,  

Feke Lajos, 

Kovács Márk,  

Miczki Márton képviselők 

 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  dr. Orova Dániel aljegyző 

 

      

Kovács György: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, aljegyző urat. 

 

 

Kovács György polgármester: A képviselő-testület ülését megnyitja, megállapítja, hogy az  

ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Hosnyánszki  

Jánosné képviselő távolmaradását előzetesen bejelentette.  

Megkérdezi, hogy a napirendi pontokat elfogadja- e a képviselő-testület?  

 

 

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag, 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT 
 

1/ Államháztartáson kívüli forrás átvétele augusztus 20.-i rendezvény 

támogatására. ( Írásos előterjesztés) 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 

 

2/ Döntés a Nagydorog, Kossuth L. u. 35. szám alatti, 468/1 hrsz-ú orvosi rendelő 

felújítása az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagydorogon” című, DDOP-

3.1.3/G-14-2014-0078 azonosító jelű projekt keretében elnevezésű közbeszerzési 

eljárás eredményéről. ( Írásos előterjesztés ) 

 Előadó: Kovács György polgármester 
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N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  

 

1/ Államháztartáson kívüli forrás átvétele augusztus 20.-i rendezvény 

támogatására. 

 Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Kovács György polgármester: 2015. augusztus 20. napján ismételten megrendezésre kerül a 

kettes fogat hajtó találkozó és a Pörköltfőző Fesztivál. 

A rendezvény költségvetését egyrészt saját forrásból finanszírozzuk, másrészt ismételten 

várunk pénzbeli felajánlásokat is magánszemélyek, vállalkozók részéről. Ezek összegét ma 

még nem ismerjük. 

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló önkormányzati 

rendelet úgy rendelkezik, hogy államháztartáson kívüli forrás átvételéről a képviselő-testület 

dönt. Döntésével egyidejűleg megjelöli a felhasználás célját, mely kizárólag az önkormányzat 

feladat- és hatáskörébe eshet. Az államháztartáson kívüli forrás felhasználásáról a forrást 

biztosító által meghatározottak szerint, amennyiben, ezen forrással történő elszámolásra 

jogszabály rendelkezései irányadóak, az abban foglaltak szerint kell, hogy sor kerüljön. 

Ennek megfelelően a támogatások átvételéről és annak felhasználásáról a Képviselő-

testületnek határozatban kell rendelkeznie. 

 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, 

véleménye. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt. 

 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjék! 

 

A képviselő-testület egyhangúlag,6 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

57/2015. ( VIII.3.) önkormányzati határozat  

államháztartáson kívüli forrás átvétele augusztus 20.-i rendezvény támogatására 

1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi augusztus 

20.-i rendezvények támogatására – felajánlás esetén - államháztartáson kívüli forrást 

vesz át magánszemélyek, vállalkozások részéről. 

2. Az e célra átvett pénzeszközöket külön kell nyilvántartani, augusztus 20.-i támogatás 

megjelöléssel, és legkésőbb 2015. augusztus 31-ig összesíteni kell. 

3. A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetését a 2. pontban nyilvántartott összeggel 

módosítja. A pénzösszeg kizárólag a 2015. évi augusztus 20.-i rendezvényekhez 

kapcsolódó kiadásokra fordítható. Az elszámolásra a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletet kell alkalmazni. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kovács György polgármester 
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2/ Döntés a Nagydorog, Kossuth L. u. 35. szám alatti, 468/1 hrsz-ú orvosi rendelő 

felújítása az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagydorogon” című, DDOP-

3.1.3/G-14-2014-0078 azonosító jelű projekt keretében elnevezésű közbeszerzési 

eljárás eredményéről.  

 Előadó: Kovács György polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kovács György polgármester: A Képviselő-testület 49/2015.(VI.12.) számú határozatával 

jóváhagyta a Nagydorog, Kossuth L. u. 35. szám alatti, 468/1 hrsz-ú orvosi rendelő felújítása 

az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagydorogon” című, DDOP-3.1.3/G-14-2014-0078 

azonosító jelű projekt keretében elnevezéssel közbeszerzési eljárás megindítását, az 

ajánlattételi felhívást, továbbá az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők körét. Az 

eljárás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alatt zajlott. A Kbt. 

Harmadik Része szerinti, a Kbt. 121.§ (1) bekezdés b) pontja alapján lefolytatásra kerülő 

nemzeti eljárás, azon belül a Kbt. 122/A.§-ban foglalt különbségekkel történő nyílt eljárás 

ajánlattételi felhívását és dokumentációját 2015. június 16-án megküldtük a jóváhagyott 3 

gazdasági szereplő részére. Az eljárás során a gazdasági szereplők részéről beérkezett 

kérdések alapján 2 alkalommal adtunk kiegészítő tájékoztatást, ehhez kapcsolódóan az 

ajánlattételi határidőt is meghosszabbítottuk. Az ajánlattételi határidő 2015. július 21-i 

lejártáig 2 db ajánlat érkezett és 1 db visszalépésről való értesítés. A borítékbontás 

jegyzőkönyv felvétele mellett megtörtént, az ajánlatok adatait tájékoztatásul bemutatjuk: 

Érk. 

idő 

Ajánlattevő neve  Ajánlattevő 

székhelye 

Ajánlati ár 

(Ft, nettó) 
Jótállási 

időtartam 

(hónap) 

Késedelmi 

kötbér 

mértéke 
(%/nap) 

07.02. 

9:30 

BA-TU Építőipari 

Kft. 

7030 Paks, Dobó 

István u. 15. 

visszalépését jelezte 

07.17. 

10:38 

Fejérduna-Ép Kft. 2400 Dunaújváros, 

Béke tér 3. 

22.366.594 24 0,5 

07.17. 

11:30 

Rauth-Bau  Kft. 7039 Németkér, 

Zrínyi u. 26. 

22.373.028 24 0,5 

Az ajánlatok első átvizsgálását követően megállapításra került, hogy hiánypótlás elrendelése 

szükséges az alábbiak szerint, feltüntetve annak eredményét is: 

Hiánypótlás, hiánypótlással bekért dokumentumok Hiánypótlás 

teljesítése 

Hiánypótlással érintett ajánlattevő: Fejérduna-Ép Kft. 

1.) Aláírt tételes költségvetés 

Indoklás: 

Az ajánlattevő ajánlatába a tételes kitöltött költségvetést csatolta ugyan, ám az aláírást 

nem tartalmaz, amivel nem felel meg a Dokumentáció V. fejezet Útmutató a 

költségvetés beárazásához részében foglaltaknak. 

teljesítve, rendben 

Hiánypótlással érintett ajánlattevő: Rauth-Bau Kft. 

1.)  Pontosított referencianyilatkozat 

 Indoklás: 

Az ajánlattevő ajánlatába referencianyilatkozatot csatolt ugyan, ám az a teljesítés 

idejét és a szerződést kötő másik fél képviselőjének nevét, elérhetőségét nem 

tartalmazza, amivel nem felel meg a Dokumentáció 4. mellékletében foglaltaknak, 

illetőleg nem teszi lehetővé az alkalmassági kritériumnak való megfelelés egyértelmű 

nem teljesítette 
(elbírálás az eredeti 

ajánlata alapján) 
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Az ajánlatok teljes körű megvizsgálása során megtörtént valamennyi ajánlat számszaki 

ellenőrzése, számítási hiba az ajánlatokban nem volt. 

Valamennyi tényező megvizsgálását követően a bírálóbizottság elvégezte az ajánlatok 

érvényessége tekintetében szükséges összesített vizsgálatot, azaz a Kbt. 74.§. (1)-(3) 

bekezdésében felsorolt, az ajánlat érvénytelenségére vonatkozó esetek szerinti besorolást, 

melynek eredménye, hogy az alábbi ajánlattevő esetében nem áll fenn az ajánlat 

érvénytelenségének egyik esete sem: 

Fejérduna-Ép Kft. 

Felhívja a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a Kbt. 22.§ (5) bekezdése alapján 

testületi döntéshozatal esetén név szerinti szavazást kell tartani, összhangban az 

Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának V.4.) pontjával. 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, 

véleménye. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt. 

A közbeszerzési törvény előírásaira tekintettel a napirendi pontról való döntéshez név szerinti 

szavazást kell tartani. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék! 

Felkérem Aljegyző Urat, hogy betűrendben olvassa előre a képviselők neveit, akik szóban 

közlik szavazatukat. 

dr. Orova Dániel aljegyző betűrendben felolvassa a képviselők neveit, akik közlik 

szavazatukat. 

 

Név szerinti szavazás jelenléti íve a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

A képviselő-testület név szerinti szavazással, egyhangúlag, 6 igen szavazattal,  tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 

58/2015. ( VIII.3. ) önkormányzati határozat 

az orvosi rendelő felújítása közbeszerzési eljárásának eredményéről 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagydorog, Kossuth L. u. 

35. szám alatti, 468/1 hrsz-ú orvosi rendelő felújítása az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése 

Nagydorogon” című, DDOP-3.1.3/G-14-2014-0078 azonosító jelű projekt keretében 

elnevezéssel 2015. június 16-án indított, a Kbt. Harmadik Része szerinti nemzeti 

eljárásrendben, a Kbt. 121.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, azon belül a Kbt. 122/A.§-ban 

foglalt különbségekkel lefolytatott nyílt eljárásban – a 43/2015. (V.27.) képviselő-testületi 

határozattal jóváhagyott bírálóbizottság javaslata alapján – az alábbi végső döntést hozza: 

 

 

megállapítását. 

2.) Referenciaigazolás 

Indoklás: 

Az ajánlattevő ajánlatába másik fél által adott referenciaigazolást nem csatolt, amivel 

nem felel meg az ajánlattételi felhívás l) M1.) pontjában foglaltaknak, illetőleg nem 

teszi lehetővé az alkalmassági kritériumnak való megfelelés egyértelmű megállapítását. 

nem teljesítette 
(elbírálás az eredeti 

ajánlata alapján) 



 7 

A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja: 

Fejérduna-Ép Kft. 

2400 Dunaújváros, Béke tér 3. 

Indokolás: Az ajánlattevő esetében kizáró okok nem állnak fenn, a szerződés teljesítéséhez 

előírt pénzügyi-gazdasági, illetőleg műszaki-szakmai követelményeknek megfelel, ajánlata 

minden tekintetben megfelel az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció, valamint a 

jogszabályok által meghatározott feltételeknek, esetében a Kbt. 74.§. (1)-(3) bekezdésében 

felsorolt, az ajánlat érvénytelenségére vonatkozó esetek egyike sem áll fenn. 

A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja: 

 
Ajánlattevő 

neve, címe 

Érvénytelenség 

jogcíme 

Indokolás 

Rauth-Bau 

Kft. 

7039 

Németkér, 

Zrínyi u. 26. 

Kbt. 74.§ (1) 

bek. e) pont 

Az ajánlattevő ajánlatába referencianyilatkozatot csatolt ugyan, ám az a 

teljesítés idejét és a szerződést kötő másik fél képviselőjének nevét, 

elérhetőségét nem tartalmazta, amivel nem felelt meg a Dokumentáció 4. 

mellékletében foglaltaknak, illetőleg nem tette lehetővé az alkalmassági 

kritériumnak való megfelelés egyértelmű megállapítását. 

Az ajánlatkérő ezzel kapcsolatban hiánypótlási lehetőséget biztosított, az 

ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette, az elbírálás eredeti ajánlata 

alapján történt. 

  Az ajánlattevő ajánlatába másik fél által adott referenciaigazolást nem 

csatolt, amivel nem felelt meg az ajánlattételi felhívás l) M1.) pontjában 

foglaltaknak, illetőleg nem tette lehetővé az alkalmassági kritériumnak való 

megfelelés egyértelmű megállapítását. 

Az ajánlatkérő ezzel kapcsolatban hiánypótlási lehetőséget biztosított, az 

ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette, az elbírálás eredeti ajánlata 

alapján történt. 

A Képviselő-testület az eljárás eredményét az érvényes ajánlatok figyelembevételével – az 

ajánlattételi felhívás j) pontjában szereplő, az összességében legelelőnyösebb ajánlat 

kiválasztása értékelési szempont szerinti elbírálással, az ott megjelölt részszempontok és 

súlyszámok, illetve az u) 13. pontban leírt értékelési módszer alkalmazásával – az alábbiak 

szerint hirdeti ki: 

 1. helyezett 2. helyezett 

Ajánlattevő Fejérduna-Ép Kft. 

2400 Dunaújváros, Béke tér 3. 

- 

Pontszám 1.000,00 - 
Ajánlati ár (Ft, nettó) nettó 22.366.594,- Ft - 

Határidő: a döntést követő három munkanapon belül az eredményről való tájékoztatás 

tekintetében 

Felelős: Kovács György polgármester 

 

Mivel több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testületi ülést 

16.20 órakor bezárta. 

Kmf 

 

  Kovács György     dr. Sátor Vera  

  polgármester                        jegyző 


