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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december hó 01. 
napján tartott rendkívüli üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Bernáth Kornélia polgármester, Forgács Ákos alpolgármester, Szandai Attila 

és Berkes Andor képviselő 
 
HIVATALBÓL JELEN VAN: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 
MEGHÍVOTTKÉNT JELEN VAN: Magyaros Tamás Balassagyarmati Városfejlesztő Kft.            
 
Bernáth Kornélia polgármester köszönti a megjelenteket, a Képviselő-testület tagjait és a Hivatal 
dolgozóit. Megállapítja az ülés határozatképességét, 4 főből 4 fő van jelen és megnyitja azt. 
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő- testület 4 igen 
szavazattal elfogadott. 

 
N A P I R E N D:  
 
1.) Előterjesztés A Patvarci Községháza felújítása - 1. ütem tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítására  
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Napirendek 
 
1.) Előterjesztés A Patvarci Községháza felújítása - 1. ütem tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítására  
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Bernáth Kornélia polgármester felkéri Magyaros Tamást, hogy ismertesse röviden az 
előterjesztést. 

Magyaros Tamás: A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Kbt. szabályai szerint, valamint az 
Elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 
(1) bekezdése szerint került sor a Miniszterelnökség által üzemeltetett Elektronikus Közbeszerzési 
Rendszer igénybevételével. Az eljárásban 5 gazdasági szereplő részére került megküldésre az 
eljárást megindító felhívás. Az ajánlattételi határidő lejártáig egy ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát 
ez a Kristály-Vár Kft volt. Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a 
törvényben meghatározott követelményeknek, az ajánlat érvényes, az ajánlattevő nem áll a kizáró 
okok hatálya alatt. 

Bernáth Kornélia polgármester: A Bírálóbizottság tagjai mindent rendben találtak? 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Igen. Formailag, számszakilag, jogilag is mindent rendben 
találtunk. 
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Bernáth Kornélia polgármester: A közbeszerzési eljárásról szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
alapján 27.§ (5) Az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a 
bírálóbizottság tagja. Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal 
rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal esetében név szerinti 
szavazást kell alkalmazni. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot: 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Igen 
Forgács Ákos alpolgármester: Igen 
Szandai Attila képviselő: Igen 
Berkes Andor képviselő: Igen 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
59/2018. (XII.01.) határozata 

a Patvarci Községháza felújítása - 1. ütem tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapításáról 

 
 

1. A Képviselő-testület a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja a „Patvarci Községháza 
felújítása - 1. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegezést. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
 

Határidő: Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéséről 2018. december 3. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
       polgármester             jegyző 


