
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Visonta Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a Visontai 

Közös Önkormányzati Hivatal (Visonta) Tanácstermében 2017. 

december 29-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 

 

 

Jelen vannak: Szarvas László polgármester 

 Bozsik Pál 

 Emődi Eszter 

 Hornyák Zoltán 

 Krizsó Mihály 

 Oravecz József  

 Vigh Bertalan képviselők 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  

 Hegedűs Hajnalka jegyző 

 

 

 

Szarvas László polgármester 

Köszönti a Képviselőtestületet, megállapítja, hogy 7 főből 7 megjelent, az ülés 

határozatképes, azt megnyitja.  

Köszönti továbbá a tanácskozási joggal megjelentet is. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Krizsó Mihály Képviselőt jelöli ki. 

Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendet fogadja el a 

Képviselőtestület. Szavazásra teszi fel a napirendet. 

 

 

A Képviselőtestület napirendjét 7 fő jelenlétével, egyhangú igen szavazattal az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

 

N A P I R E N D 

 

1./ Tornaszoba kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása 

Előadó: Szarvas László polgármester 
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N A P I R E N D 

 

1./ Tornaszoba kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása 

Előadó: Szarvas László polgármester 

 

 

Szarvas László 

A tornaszoba közbeszerzési eljárás lezárható. Nem nyertünk vele szinte semmit, 

30 millió Ft + ÁFA. Két eljárást csináltunk végig. Ebben tartalékkeret is van, ha 

felmerül olyan munka, ami előre nem volt látható, akkor ez megcsináltatható. 

Nem ennyi volt a tervezett összeg, hanem 26 millió Ft + ÁFA, de ez alá nem 

tudtuk vinni kétszeri eljárásban sem. Mondhatjuk, hogy nem adunk többet rá, de 

akkor új eljárást kell indítani, ha pedig nem tesszük, vissza kell adni. 15-16 

millió Ft önrészt jelent. A 20 millió Ft-ot már átutalták nekünk. Ezen kívül nem 

akarunk semmit csinálni. Azt gondolom, hogy ezt meg tudjuk csinálni.  

 

Hornyák Zoltán 

Hogy alakul a jövő év? Beszéltünk a Vadvirág utcáról, Dózsa György utcáról is. 

 

Vigh Bertalan 

Fájó volna visszafizetni. 

Szarvas László 

Úgy kell nézni, hogy lesz egy 40 milliós tornaszobája Visontának 16 millióért.  

 

Oravecz József 

Ott vannak a tornaszerek is. 

 

Hornyák Zoltán 

Mennyi idő alatt csinálják meg? És mennyi bevételre számíthatunk jövőre? 

 

Szarvas László 

Nyár közepére meg kell lenni. Az udvar hátsó részét nem érinti, inkább a 

közlekedéssel lesz probléma, az étel kiszállítással. A „madárkalitka” elé tudnak 

lepakolni. 

 

Hegedűs Hajnalka 

Az éves iparűzési adó összegét nem tudom megmondani, mert az függ a május 

31-én beérkező előző évi adóbevallásoktól is, hiszen a 2018. II. félévi és a 2019. 

I. félévi adóelőleg összegét újra kell számolni az előző év adatai alapján. A 

2018. évi első félévi iparűzési adóelőleg: 144 millió Ft.  

 

Szarvas László 

Az egész éves megjósolhatatlan. Ez egy kb. összeg.  
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A Sportlövő Szövetségtől megkapjuk a 10 millió Ft-ot, abból ki kell hozni a 

fedett lőteret. Nem érinti a költségvetést. A 20 milliót butaság lenne 

visszaküldeni. Az új körben 5 milliót spóroltunk. Ez jelentős spórolás, de 

szerettem volna még vagy 3 milliót spórolni. Ez csak drágább lesz. 

 

Hegedűs Hajnalka 

6 cég volt, akit felkért az Önkormányzat ajánlattételre. Végig telefonáltam az 

összes céget, mind azt mondta, hogy adnak ajánlatot, de csak kettő érkezett.  

 

Szarvas László 

A legolcsóbb a versenyben maradt, az Andezit Plusz. Tudnak jól dolgozni, a 

BEMOLUX a másik, ők drágábbak. Azt javaslom, fogadjuk el az Andezit Plusz 

ajánlatát. Tárgyalásos eljáráson ment végig, ennyit lehetett spórolni rajta. Hiába 

írunk ki még egyet, ennél olcsóbban nem tudjuk kihozni.  

Szavazásra teszem fel a Visontai Szivárvány Óvoda és Konyha tornaszobával 

történő bővítésének kivitelezési munkáira kiírt közbeszerzési eljárás 

eredményessé nyilvánítását, és az Andezit Plusz Kft. ajánlatának elfogadását. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

341/2017. /XII.29./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a „Visontai Szivárvány 

Óvoda és Konyha tornaszobával történő 

bővítésének kivitelezési munkái” tárgyú 

eljárásban megállapítja, hogy az eljárás 

eredményes. 

 

A Képviselőtestület az ANDEZIT PLUSZ Kft. 

(3200 Gyöngyös, Szent Gellért utca 4.) 

ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. 

A Képviselőtestület a Bemolux Kft. (3200 

Gyöngyös, Gyár utca 1.) ajánlattevő ajánlatát 

érvényesnek nyilvánítja. 

 

A Képviselőtestület a kivitelezéshez szükséges 

pénzügyi forrást biztosítja. 

 

A Képviselőtestület a közbeszerzési eljárásban a 

nyertes ajánlattevőt, az összességében 

https://www.google.hu/maps/place/3200+Gy%C3%B6ngy%C3%B6s+Szent+Gell%C3%A9rt+utca+4.
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legelőnyösebb ajánlat bírálati szempont alapján, 

az alábbiak szerint határozza meg: 

 

ANDEZIT PLUSZ Kft.  

(3200 Gyöngyös, Szent Gellért utca 4.) 

Nettó vállalkozói díj tartalékkerettel együtt: 

33.344.467,- Ft 

 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb 

ajánlatot tevőt a Képviselőtestület nem hirdet. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a kivitelezésre vonatkozó 

szerződés aláírására. 
 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2018. január 30.  

 

 

 

Más tárgy nem lévén, ülés berekesztve 17.20 órakor. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

……………………….      ……………………….     ……………………….. 

       jegyző                                   j.k.v.hitelesítő              polgármester 
 

https://www.google.hu/maps/place/3200+Gy%C3%B6ngy%C3%B6s+Szent+Gell%C3%A9rt+utca+4.

