
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 20-án 16.00 
órakor megtartott nyílt üléséről.  
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal helyisége, Kisrécse, Szentkirály u. 14. 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők 
Igazoltan távol maradt: ----- 
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző 
 
 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 16.00 órakor és megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes a megválasztott öt települési képviselő közül öt (5) fő jelen van, valamint azt, 
hogy a képviselő-testület ülése a hatályos jogszabályok előírásainak és az SZMSZ-nek 
megfelelően került összehívásra. 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Mötv. 52. § (1) értelmében az ülésről jegyzőkönyv készül. 
Javaslatot tesz napirendi pontok tárgyalására. 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi napirendet elfogadta. 
 
Napirendi pontok: 
Nyílt ülés: 
1./ Javaslat „Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Zalasárszeg 
településeken” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére 
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 
1./ Javaslat „Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Zalasárszeg 
településeken” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére 
 
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. (Az előterjesztés és a 
határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Tóth Lucia polgármester: a határozat elfogadását felteszi szavazásra. 

 
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
41/2018. (XII.20.) számú határozata 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen előterjesztés és mellékleteinek 
megfelelően „Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Zalasárszeg 
településeken” tárgyú közbeszerzési eljárásban  
 

1) megállapítja, hogy a „Kanizsa Produkt Bau" Építőipari Korlátolt Felelősségű 

Társaság (8800 Nagykanizsa, Zrinyi Miklós utca 15. 2. em. 4.) és a FUNDAXIS-3M 



Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (8640 Fonyód, Csend utca 5.) 

meghívott ajánlattevők benyújtott ajánlatai érvényesek. 

 

2) megállapítja, hogy a „Kanizsa Produkt Bau" Építőipari Korlátolt Felelősségű 

Társaság ajánlata nettó 44.201.131,- Ft-al haladja meg a rendelkezésre álló 

fedezet mértékét. 

 

3) megállapítja a FUNDAXIS-3M Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlata 

nettó 39.956.913,- Ft-al haladja meg a rendelkezésre álló fedezet mértékét. 

 

4) dönt a tárgyi közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról - a Kbt. 70. 

§ (1) bekezdése alapján - a beérkezett ajánlat bírálata és értékelése nélkül, 

tekintettel arra, hogy ajánlatkérő az eljárás indításakor rögzítette a rendelkezésre álló 

fedezet mértékét és mindkettő beérkezett ajánlat meghaladja ezen fedezet összegét. 

 

Határidő:  2018. december 28. (összegezés megküldése) 

Felelős: Tóth Lucia Krisztina polgármester 

(Operatív felelős: Papné Szabó Mónika, jegyző, dr. Molnár Zoltán felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó) 

 

 
Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja. 
 
 
A nyílt ülés 16.00 órakor kezdődött és 16.25 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 


