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11. számú 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: 2013. április 23. napján 23 óra 10 perces kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő- 

testületi ülésen.  
 
 
Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester 
                         Dr. Szájbely Ernő képviselő 

 Girasek Károly képviselő 
Jávorka János képviselő 
 Majnik László képviselő 
 Tömör Józsefné jegyző 
 Vargáné Fodor Rita pü.csv. 
 Lichtenberger Edit jkv.vez. 
 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 5 fő 
jelenlétével ülésünk határozatképes, azt megnyitom. Sajnos a helyzet úgy alakult, hogy 
Hegedűs Ferenc képviselőt, valamint dr. Katona Ernő alpolgármestert a rendkívüli ülésről 
értesíteni nem állt módomban. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Girasek Károly, valamint Majnik 
László képviselő urakat javasolom. A javaslatot 5 egyöntetű igen szavazattal jelenlévők 
elfogadták. Javasolom egy napirend tárgyalását, ami az alábbi. A napirendi javaslatot 
jelenlévők 5 igen szavazattal elfogadták, és az alábbiak szerint tárgyalták.  
 
 
1./ „Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település 

rehabilitációja” című pályázat Általános Iskola és Művelődési Ház és 
Könyvtár kivitelezési munkák elvégzésére benyújtott pályázatok 
eredménye 

 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a 
napirendet, kérem elnök urat, ismertesse a bizottsági állásfoglalást.  
 
dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A bizottság a testületi ülés előtt 8 jelenlévő bizottsági taggal, 
határozatképesen ülésezett. A bizottság megtárgyalta a Közbeszerzési Bíráló bizottság, 
valamint közbeszerzési szakértő által megfogalmazott javaslatot. Az önkormányzat által 
elfogadott ajánlattételi felhívás és ajánlati dokumentáció 7 szervezet részére került 
kiküldésre. A megadott határidőig kettő ajánlat érkezett be. Az első rész az Általános 
Iskolára, a második rész a Művelődési Központ részleges felújítására vonatkozik.  
A két ajánlattevő a Movens Kft. 2651 Rétság, Rózsavölgy út 42., valamint VERNER Kft., 
2685 Nógrádsáp, Május 1.út.12. A bontásról jegyzőkönyv készült, ezután következett a 
hiánypótlási szakasz, amelyben hiánypótlásra volt lehetőség. A végeredményben a szakértő 
véleménye, hogy a Verner Kft. az érdemi hiánypótlást követően mindenben megfelelt  az 
eljárást megindító felhívásban előírt érvényességi, továbbá gazdasági és pénzügyi, valamint 
a műszaki, szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek, az ajánlattevő nem tartozik a 
kizáró okok hatálya alá. A másik ajánlattevő, a Movens Kft. ajánlata mind az 1. rész, mind a 
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2. rész tekintetében a Kbt. 74. §. (1) bekezdés d) pontjára hivatkozva érvénytelen. Fenti 
indokok miatt a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
javaslata, hogy a Képviselő-testület döntsön a Verner Kft. ajánlatának érvényességéről, 
valamint a Movens Kft. érvénytelenségéről, mind az 1-es, mind a 2-es rész tekintetében. A 
döntésről legkésőbb 2013. április 24-ig írásban tájékoztassa az ajánlattevőket. Az érvényes 
ajánlattevőt kérje fel az írásban módosított időpontban vegyen részt a tárgyalási fordulón.  
 
Ismertetem a bizottság által ajánlott határozati javaslatot. (Ismertetés) 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság által javasolt határozati 
javaslatot.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
85/2013. (IV.23.) számú KT. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Rétság város központi 
településrészének funkcióbővítő település rehabilitációja” című pályázattal kapcsolatos 
kivitelezési munkák elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárásról szóló előterjesztést. 
 

„Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település rehabilitációja ” 
című projekt kivitelezési munkáinak elvégzése vállalkozási szerződés keretében tárgyú 
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
 
A közbeszerzési eljárásban érvényes ajánlatot tevőként a Verner Kft-t nevezi meg mind 
az 1. rész, mind a 2. rész tekintetében. Ennek alapján a Verner Kft-vel a tárgyalási fordulót 
a tárgyalás módosított időpontjában le kell folytatni. A Verner Kft-t a tárgyaláson való 
részvételre fel kell kérni. 
A Movens Kft ajánlata mind az 1. rész, mind a 2. rész tekintetében a Kbt. 74. § (1) 
bekezdés d) pontjára hivatkozva érvénytelen, a tárgyaláson már nem vehet részt. A 
Movens Kft-t a döntésről értesíteni kell. 
 

 
Határidő: értesítés megküldésére 2013. április 24.  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Több tárgy nincs, megköszönöm a munkát, az ülést 23 óra 20 
perckor bezárom.  
 
 

Kmft. 
 

 
 
 
Mezőfi Zoltán                                                                                      Tömör Józsefné 
polgármester                                                                                             jegyző 
 
 
 
 
Girasek Károly                                                                                    Majnik László 
   jkv.hit.                                                                                                   jkv.hit.  
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