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Készült: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 23. 
napján 18 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről 
 
Jelen vannak:  Tóthné Szigeti Éva polgármester 
                                    Pintér József - alpolgármester 
   Bors István képviselő 
   Kalló János képviselő 
       
   Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 
 
 
Tóthné Szigeti Éva: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait és a Jegyző Asszonyt. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, a megválasztott 5 fő képviselőből 4 
fő jelen van.  
 
Az egy napirendi pontot tartalmazó rendkívüli testületi ülés összehívására, az árvíztározó 
projekt közbeszerzési eljárása során szükséges képviselő-testületi döntés meghozatala miatt 
került sor. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadta: 
 

1. Napirendi pont 
Nagylózsi árvíztározó építése, belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése tárgyú 
projekt kivitelezési feladatai” tárgyban a Bíráló Bizottság – kivitelező kiválasztására 
vonatkozó -döntésének megismerése és elfogadása 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva 
 

1. napirendi pont 
 

Nagylózsi árvíztározó építése, belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése tárgyú 
projekt kivitelezési feladatai”   tárgyban a Bíráló Bizottság – kivitelező kiválasztására 

vonatkozó -döntésének megismerése és elfogadása 
 

Tóthné Szigeti Éva: A képviselő-testület 2012. augusztus 16. napján megtartott ülésén 
meghozta az ajánlatok érvényességére vonatkozó döntését a napirendi pont tárgyát képező 
közbeszerzési eljárásban. 
 
A mai napon 9: 00 órakor az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevővel tárgyalás lefolytatására 
került sor. A tárgyaláson az alábbi végleges ajánlat került megállapításra. 
 
Ajánlattevő neve: Kapuvári Vízitársulat 
Ajánlattevő címe: 9330 Kapuvár, Wesselényi u. 17. 
Nettó ajánlati ár (HUF): nettó 79 438 480,- Ft 
azaz nettó hetvenkilencmillió-négyszázharmincnyolcezer-négyszáznyolcvan forint. 
Vállalt jótállás (minimum 12 hónap, maximum 48 hónap): 48 hónap 
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A fentiek alapján a Bíráló Bizottság javasolja, hogy az eljárás nyerteseként a Kapuvári 

Vízitársulat kerüljön kihirdetésre és a tárgyi feladatokra Kapuvári Vízitársulattal  kössünk 
szerződést. 
 
 
A bíráló bizottság döntésének megismerését követően javaslom e döntés elfogadását. 
 
A képviselő-testület  4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül   a következő határozatot hozta:  
 

85/2012. (VIII.23.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Nagylózsi árvíztározó építése, 
belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer 
fejlesztése tárgyú projekt kivitelezési feladataira 
vonatkozó közbeszerzési eljárás nyerteseként a 
Kapuvári Vízitársulatot – a bíráló bizottság 
döntése és javaslata alapján – elfogadja. 
Megbízza Tóthné Szigeti Éva polgármester a 
szerződés megkötésével.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva - polgármester 

 
Miután több napirendi pont nem volt, Tóthné Szigeti Éva polgármester az ülést 18 óra 45 
perckor  bezárta. 
 
 
 
 

Kmf.  
 
 
 

 Tóthné Szigeti Éva Olaszyné Fülöp Anita 
 polgármester jegyző  


