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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: 2013. június 3. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó 

termében. 

 

Tárgy:     Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése. 

 

Az ülést vezeti:    Nagy Imre polgármester 

 

Jelen vannak 

 

Szavazati joggal:   Nagy Imre polgármester 

Gazda Lajos alpolgármester 

Bencs Gábor képviselő 

Lakatos Jenő képviselő 

Ráduly József képviselő 

Sebők Lajos képviselő 

Dr. Varga Eszter képviselő 

 

Tanácskozási joggal az ülésen részt vett:  Likai-Tóth Adél jegyző. 

 

Nagy Imre polgármester: köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fős 

képviselő-testületből 7 fő van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy a 

mai ülést telefonon hívta össze, mivel a belterületi csapadékvíz pályázattal kapcsolatban 

halaszthatatlan döntést kell hozni.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Lakatos Jenő és Ráduly József képviselőket. Ismerteti a 

napirendi pontot:  

1. „ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0039” azonosítószámú „Belterületi vízrendezés    

Sajóbábonyban” építési beruházásban indított közbeszerzési eljárás lezárása, a nyertes 

ajánlattevő kiválasztása. 

 

Javasolja a napirend és a jegyzőkönyv hitelesítő személyekre tett javaslat elfogadást. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

128/2013.(VI.3.) önkormányzati határozata 

 

Napirendi pont elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontot 

tárgyalja meg: 

 



1. „ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0039” azonosítószámú „Belterületi vízrendezés    

Sajóbábonyban” építési beruházásban indított közbeszerzési eljárás lezárása, a nyertes 

ajánlattevő kiválasztása. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Lakatos Jenő képviselő és Ráduly József képviselő. 

 

1. napirend:     „ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0039” azonosítószámú „Belterületi vízrendezés    

               Sajóbábonyban” építési beruházásban indított közbeszerzési eljárás         

               lezárása, a nyertes ajánlattevő kiválasztása. 

 

Nagy Imre polgármester: A Képviselő-testület a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 

eljárást indított az „ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0039” azonosítószámú „Belterületi vízrendezés 

Sajóbábonyban” tárgyában. Az ajánlati felhívást megtárgyaltuk, jóváhagytuk, majd 

megküldtük a testület által kiválasztott három cég részére, így a LASPED Kft., a K.T.K 

DIAMANT Kft. , valamint a BO-TO Bau Kft vállalkozások számára. Az ajánlat 

benyújtásának határideje 2013. május 28-án 11.00 óra volt. Mind a három szervezet határidőn 

belül benyújtotta ajánlatát. 2013. május 30-án a Bíráló Bizottság megtartotta ülését, illetve 

meghozta az eljárást lezáró döntést előkészítő javaslatát. Elmondja, hogy mind a három 

ajánlat érvényesnek nyilvánítható. A LASPED Kft ajánlata bruttó 190.400.000 Ft, a K.T.K 

DIAMANT Kft. bruttó ajánlati ára 190.483.333 Ft, míg a BO-TO Bau Kft vállalkozás bruttó 

ajánlati ára 189.500.000 Ft.  

 

Gazda Lajos alpolgármester: Három érvényes ajánlat is van, véleménye szerint a 

legkedvezőbbet hirdeti győztesnek a testület. 

 

Lakatos Jenő képviselő: Javasolja, hogy a legalacsonyabb ajánlati árra tekintettel válasszák a 

BO-TU Bau Kft. vállalkozást. 

 

Likai-Tóth Adél jegyző: Tájékoztatja a testületet, hogy a 2011. évi CVIII. törvény 22. § (5) 

bekezdésére tekintettel, az ajánlattevő kiválasztásáról névszerinti szavazással kell döntést 

hoznia a testületnek. 

 

Nagy Imre polgármester: Ha egyéb hozzászólás, kérdés nincs, úgy elmondom a határozati 

javaslatot, mely a következő: a Képviselő-testület megállapítja, hogy a Kbt. 122.§ (7) 

bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

eredményes volt. A testület a LASPED Kft., a K.T.K DIAMANT Kft. , valamint a BO-TO 

Bau Kft Ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. A közbeszerzési eljárásban a BO-TO 

BAU Kft. (3526 Miskolc, Repülőtéri utca 4.) Ajánlattevőt az eljárás nyerteseként kihirdeti. A 

vállalkozási szerződés a BO-TO BAU Kft. (3526 Miskolc, Repülőtéri utca 4.) Ajánlattevővel 

189.500.000,- Ft összegben kerüljön megkötésre. A testület felhatalmazza a polgármestert a 

vállalkozási szerződés aláírására. 

Kérem, hogy a képviselők egyenként, igen, nem, tartózkodom, név szerint szavazzanak. 

 

Nagy Imre polgármester:  igen 

Gazda Lajos alpolgámester:  igen 

Bencs Gábor képviselő:  igen 

Ráduly József  képviselő:  igen 

 



Sebők Lajos képviselő:  igen 

Dr. Varga Eszter képviselő:  igen. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület 

129/2013. (VI.3.) önkormányzati határozat 

Az „ÉMOP-3.2.1/D-11/2011-0039” azonosítószámú „Belterületi vízrendezés 

Sajóbábonyban” építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 

jóváhagyásáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „ÉMOP-3.2.1/D-11/2011-

0039” azonosítószámú „Belterületi vízrendezés Sajóbábonyban” építési beruházás 

tárgyban indult a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a mellékelt bírálóbizottsági jegyzőkönyv alapján az 

alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület 

 

1.) Megállapítja, hogy a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele 

nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményes volt. 

2.) A LASPED Kft., a K.T.K DIAMANT Kft. , valamint a BO-TO Bau Kft Ajánlattevő 

ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.  

3.) A közbeszerzési eljárásban a BO-TO BAU Kft. (3526 Miskolc, Repülőtéri utca 4.) 

Ajánlattevőt az eljárás nyerteseként kihirdeti. 

4.) Úgy határoz, hogy a vállalkozási szerződés a BO-TO BAU Kft. (3526 Miskolc, 

Repülőtéri utca 4.) Ajánlattevővel 189.500.000,- Ft összegben kerüljön megkötésre. 

5.) Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy Imre polgármester: Megköszöni a testület munkáját, az ülést bezárja. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 Likai-Tóth Adél       Nagy Imre 

       jegyző                 polgármester  

 

 

   Lakatos Jenő                           Ráduly József 

     jkv.hitelesítő                  jkv.hitelesítő 

 
 


