
 
 

 

 
 

 

 

 

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gencsapáti Apponyi 

Albert Általános Iskola energetikai felújítására kiírt közbeszerzési eljárást  

a) eredményesnek nyilvánítja, 

b) a Bereczki Kft. (9700 Szombathely, Mátyás király u. 18.), a KG Invest 

2008. Kft. (9028 Győr, Konini u. 19.), valamint Vasi Energetikai Kft. (9700 

Szombathely, Silvana u. 1-2.) ajánlatát érvényesnek minősíti.  

     

 

   2. A Képviselő-testület az eljárás nyertesének a KG Invest 2008. Kft.-t, mint a 

legkedvezőbb ár-értékarányú (nettó 84.973.469,- Ft) ellenszolgáltatást 

benyújtó ajánlattevőt hirdeti ki.  

     

 

   3. A Képviselő-testület a köznevelési feladatok jobb színvonalú ellátása 

érdekében fontosnak tartja a köznevelési intézmény energetikai felújítását, 

ezért az Önkormányzat az európai uniós forrásból finanszírozott egyes 

projektek költségnövekménye támogat-hatóságáról szóló 17/2017. (II.1.) 

Korm. rendelet alapján költségnövekmény iránti kérelmet nyújtott be az 

iránytó hatósághoz. 

     

 

   4. A Képviselő-testület a támogatási kérelem kedvezőtlen elbírálása esetén az 

energetikai felújítás megvalósításhoz szükséges forrást önerőként biztosítja az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szombathely 

Megyei Jogú Város Önkormányzatával a bölcsődei ellátás biztosítására 

megkötött feladat-ellátási szerződés 16. pontjában meghatározott, a 2018. 

június 30-ig fizetendő önkormányzati hozzájárulás összegét elfogadja. 

     

 

   2. A Képviselő-testület a feladat-ellátási szerződés 10. pontjával kapcsolatban – 

felveendő gencsapáti gyermeklétszám – szerződés-módosítási javaslattal nem 

kíván élni. 

     

 

   3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az gondoskodjon az 

önkormányzati nyilatkozatnak, Szombathely Megyei Jogú Város számára 

történő megküldéséről. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: 2018. március 15.      

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dózsa utcai temető 

ravatalozó előtető festési, valamint a Művelődési Ház és Könyvtár épületének 

lábazatjavítási és lábazatfestési munkálatainak elvégzésére kiírt beszerzési 

eljárást  

a) érvényesnek nyilvánítja, 

b) a benyújtott árajánlatok alapján Kocsis László (9700 Szombathely, 

Kálvária u. 2/A.) egyéni vállalkozó ajánlatát, mint legkedvezőbb ajánlatot 

elfogadja. 

     

 

   2. A Képviselő-testület  

a) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a beszerzési eljárás 

résztvevőinek a testületi döntésről történő értesítéséről,  

b) felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a 

vállalkozási szerződést aláírja. 

     

 

   3. Az Önkormányzat a felújítási és festési munkálatok 335.000,- Ft-os összegét 

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének felújítási előirányzata terhére 

biztosítja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          



                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady utca déli 

részének burkolatépítési és csapadékvíz-elvezetési munkálatok műszaki 

ellenőri feladatainak ellátására kiírt beszerzési eljárást  

a) érvényesnek nyilvánítja, 

a) a benyújtott árajánlatok alapján Zsombori Pál 9721 Gencsapáti, 

Alkotmány u. 20. szám alatti lakos ajánlatát, mint legkedvezőbb ajánlatot 

elfogadja. 

     

 

   2. A Képviselő-testület  

a) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a beszerzési eljárás 

résztvevőinek a testületi döntésről történő értesítéséről, 

b) felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a 

megbízási szerződést aláírja. 

     

 

   3. Az Önkormányzat a felújítási a műszaki ellenőri feladatellátás 200.000,-Ft-os 

összegét az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartaléka 

terhére biztosítja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Deák F. utca 

útburkolatának keleti oldalán létesítendő vízelvezető folyóka építési 

munkálatok műszaki ellenőri feladatainak ellátására kiírt beszerzési eljárást  

a) érvényesnek nyilvánítja 

a) a benyújtott árajánlatok alapján Zsombori Pál 9721 Gencsapáti, 

Alkotmány u. 20. szám alatti lakos ajánlatát, mint legkedvezőbb ajánlatot 

elfogadja. 

     

 

   2. A Képviselő-testület  

a) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a beszerzési eljárás 

résztvevőinek a testületi döntésről történő értesítésért, 

b) felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a 

megbízási szerződést aláírja. 

     

 

 

 

 

 

 



   3. Az Önkormányzat a felújítási a műszaki ellenőri feladatellátás 100.000,-Ft-os 

összegét az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartaléka 

terhére biztosítja. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dózsa utca és 

Hunyadi úti járdafelújítás” tárgyú ajánlattételi felhívást és a közbeszerzési 

dokumentumokat jóváhagyja, és közbeszerzési eljárás megindítását határozza 

el. 

     

 

   2. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lebonyolításával Krizmanich 

Gergely Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadót (lajtromszám: 

00086) bízza meg. 

     

 

   3. A Képviselő-testület Zsombori Pál, Bognár-Varga Szilvia és Dr. Görög István 

Közbeszerzési Bíráló Bizottsági taggá történő megbízását jóváhagyja.   

     

 

   4. A Képviselő-testület a Kbt. 28. § (2) bekezdése alapján a becsült érték 

meghatározása céljából külön vizsgálatot végzett, és azt dokumentálta. Az 

építési beruházás becsült értéke tervezői tételes költségvetés készítésével 

került meghatározásra. 

     

 

   5. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a becsült érték meghatározásakor a 

Kbt. 19. §-ban foglaltakat figyelembe vette. 

     

 

   6. A közbeszerzési eljárás a becsült értékre tekintettel a Kbt. 115. § (2) bekezdése 

alapján kerül lefolytatásra. 

     

 

   7. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyertes ajánlat kiválasztásának 

szempontja a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer. 

     

 

   8. A Képviselő-testület az alábbi gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre: 
 

1. ajánlattevő 

Ajánlattevő neve: BIT-ÉP Kereskedelmi és Építőipari Bt. 

            székhelye:  1071 Budapest, Andrássy u. 77. 

            adószáma: 26866336-2-42 

          e-mail címe: info@bit-ep.hu 
 

2. ajánlattevő 

Ajánlattevő neve: SZKENDÓ Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft. 

             székhelye:  9700 Szombathely, Mérleg u. 2. 

            adószáma: 12632125-2-18 

         e-mail címe: info@szkendo.hu 

     

mailto:info@bit-ep.hu


3. ajánlattevő 

Ajánlattevő neve: Litor Kft. 

             székhelye:  9700 Szombathely, Vízöntő u. 7. 

            adószáma: 11316213-2-18 

          e-mail címe: info@litor.hu 
  

4. ajánlattevő 

Ajánlattevő neve: Varga és Varga Kft. 

             székhelye:  9800 Vasvár, Petőfi S. u. 25. 

            adószáma: 11317290-2-18 

          e-mail címe: info@vargaut.hu 
  

5.ajánlattevő 

Ajánlattevő neve: GEOMÉ Geodéziai és Mélyépítő Kft. 

             székhelye:  9751 Vép, Rákóczi u. 41. 

            adószáma: 11512907-2-18 

         e-mail címe: info@geome.hu 
 

 

   9. Az ajánlattélre felhívott gazdasági szereplők kiválasztásának indoka: az út- és 

járdaépítés és felújítás területén meglévő jártasság, szakmai tapasztalat. 

     

 

   10. A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 

jóváhagyásával egyidejűleg felkéri az eljárásba bevont szakértőt, hogy az 

ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumokat küldje meg a 8. 

pontban meghatározott ajánlattevők részére. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

 

   1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy 

Gencsapáti Község Önkormányzata a Pannon Élmény Program – Komplex 

tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítására kiírt, VP6-19.2.1-69-8.1.1-

17 pályázati felhívásra konzorciumi pályázat keretében támogatási kérelmet 

nyújtson be. 

     

 

   2. A Képviselő-testület vállalja, hogy  

a) a projekt befejezését követő 5. év végéig fenntartja és üzemelteti a 

támogatott szolgáltatásokat 

b) a pályázat megvalósításához szükséges 25 %-os önerő összegét az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetés általános tartaléka terhére 

biztosítsa. 

     

 

mailto:info@vargaut.hu


   3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos 

valamennyi szükséges jognyilatkozat megtételére, így különösen a kapcsolódó 

nyilatkozatok, szerződések aláírására. 

     

                                          

         Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester      

         Határidő: azonnal      

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          
                                          

 


