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JEGYZŐKÖNYV 
 
Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. július 14-én 14.00 órai 
kezdettel tartott rendkívüli ülésén 
 
Helye: Kisbajcs, Körjegyzőség 
 
Jelen vannak:  Kamocsai Sándor polgármester 

Bárány Dezsőné 
Császárné Kovács Erzsébet  
Hargitai Istvánné 
Id. Nagy Ignác képviselők 
 

Igazoltan távol van: képviselő 
Győri Csaba  
Hatoss Gábor 
Tolnai Ferenc képviselők 
 

Jelen van továbbá:  Burányi Bernadett körjegyző 
    
Kamocsai Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mert a 8 tag közül 5 jelen van.  
Előterjeszti a napirendet, amit a képviselők egyhangúlag elfogadtak, és az alábbi napirendet tárgyalták. 
 

1.) Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda energetikai felújításával kapcsolatos közbeszerzési 
eljárásban beadott ajánlat elbírálása 

 Előadó: Kamocsai Sándor polgármester 
 
Kamocsai Sándor polgármester elmondja, hogy az óvoda energetikai felújításával kapcsolatban indult 
közbeszerzési eljárás, melyről az alábbi tájékoztatást adja: elmondja, hogy egy érvényes ajánlat érkezett, ez a 
Bellman Kft. ajánlata. Ismerteti a részszempontokat, azok súlyszámát, az ajánlattevő így elért pontszámát. 
Továbbá azt, hogy az elnyert támogatás és önerő együtt 9.750 ezer Ft., a beadott ajánlat bruttó 9.714 ezer 
Ft. Tájékoztatja továbbá a képviselőket, hogy az ismertetett költségvetés nem tartalmazza a műszaki 
ellenőr költségét. Ezt a feladatot Horváth Gábor építésügyi kolléga el tudja látni, mivel rendelkezik a 
megfelelő jogosultsággal. 
Bíráló Bizottság javaslata: 10.000 pontszámmal eljárás nyertese BELLMAN Magas-és Mélyépítő Kft. 
  
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

57/2010.(VII.14.) határozat 
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja a „ Vállalkozási szerződés a Nefelejcs 
Óvoda energiatakarékossági szempontból történő épületének felújítása” tárgyú egyszerű közbeszerzési 

eljárásban az összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatást a BELLMAN Magas-és Mélyépítő Kft.(9026, 
Győr, Galántai u. 34. ) ajánlattevő adta. Így az eljárás nyertese BELLMAN Magas-és Mélyépítő Kft .nettó 

7.771.407 Ft-tal. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester 
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Kamocsai Sándort polgármester továbbá tájékoztatást ad a belterületi csapadékvíz közbeszerzési 
eljárásáról. 
 
Mivel mást tárgy, bejelentés nem volt a polgármester bezárta képviselő-testület nyilvános ülését. 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
Burányi Bernadett                                         Kamocsai Sándor  

                            körjegyző                                          polgármester 

   


