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NAPIRENDI PONTOK 

1. Az „erő- és munkagépek beszerzése” közbeszerzés bírálóbizottsági tagjainak 

változásáról 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

2. A 9121 Győrszemere, 1502/2. hrsz. ingatlan adás-vétele 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

3. A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő 

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

4. Az „erő- és munkagépek beszerzése” közbeszerzés eredménye 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

5. Egyéb 

 

HATÁROZATOK 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

78/2019. (VIII. 01.) sz. 

HATÁROZATA 

a 2019.08.01. napi testületi ülés napirendi pontjairól 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

79/2019. (VIII. 01.) sz. 

HATÁROZATA 

Bírálóbizottsági tag cseréjéről 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

80/2019. (VIII. 01.) sz. 

HATÁROZATA 

a 9121 Győrszemere, 1502/2. hrsz. ingatlan adás-vételéről 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

81/2019. (VIII. 01.) sz. 

HATÁROZATA 

a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális 

hátterét biztosító fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtása 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

82/2019. (VIII. 01.) sz. 

HATÁROZATA 

az „erő- és munkagépek beszerzése” közbeszerzés eredményéről 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

83/2019. (VIII. 01.) sz. 

HATÁROZATA 

a polgármester szabadságáról 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén 

 

Az ülés helye: 9121 Győrszemere, Fő utca 20. – Polgármesteri Hivatal 

 

Az ülés kezdete: 07:00 óra 

 

Az ülés vége: 08:55 óra 

 

Jelen vannak: 

• Horváth Gyula polgármester 

• Ravazdi Istvánné alpolgármester 

• Horváth Frigyes képviselő 

• Némethné Deli Anita képviselő 

• Radics Bertalanné képviselő 

• Szakonyi Gyula képviselő 

• Tar Ildikó képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

• Szalay Péter jegyző 

 

Távollévők: - 

 

Meghívottak: - 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Köszöntöm a megjelent Képviselő társaimat, Jegyző Urat. Megállapítom, hogy a testület 

összehívása szabályosan történt, illetve a 7 megjelent képviselővel határozatképes. 

Horváth Gyula polgármester: 

Akinek a tervezett napirenddel kapcsolatosan ellenvetése, észrevétele, javaslata van, jelezze. 

 

A képviselőknek észrevétele a napirenddel kapcsolatosan nincs. 
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A Képviselő-testület kézfeltartással 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

78/2019. (VIII. 01.) sz. 

HATÁROZATA 

a 2019.08.01. napi testületi ülés napirendi pontjairól 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.08.01. napi testületi 

ülésének napirendi pontjai a következőek: 

I. Az „erő- és munkagépek beszerzése” közbeszerzés bírálóbizottsági tagjainak 

változásáról 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

II. A 9121 Győrszemere, 1502/2. hrsz. ingatlan adás-vétele 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

III. A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő 

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

IV. Az „erő- és munkagépek beszerzése” közbeszerzés eredménye 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

V. Egyéb 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

 

1. NAPIRENDI PONT – AZ „ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK BESZERZÉSE” KÖZBESZERZÉS 

BÍRÁLÓBIZOTTSÁGI TAGJAINAK VÁLTOZÁSÁRÓL 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Az „erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárásunk keretein belül a 

Képviselő-testület felállított egy bírálóbizottságot, akinek a tagja Dr. Nagy Artúr; Baloghné 

dr. Pölöskei Hedvig; Bencze Andrea; Kondor Miklós és Páli János. 

Mindenki számára ismert, hogy Jegyző Asszony 2019. július 9. napjával jogviszonya 

megszűnt, ezért indokolttá vált a bírólábizottsági tagságát felülvizsgálni. 

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy Baloghné dr. Pölöskei Hedvig helyére Szalay Péter 

jegyzőt válasszuk meg. 
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A Képviselő-testület névszerinti szavazással 7 igen, 0 

nem és 0 tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi 

határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

79/2019. (VIII. 01.) sz. 

HATÁROZATA 

Bírálóbizottsági tag cseréjéről 

 

I. A Képviselő-testület az „erő- és munkagépek beszerzése” megnevezésű 

közbeszerzési eljárás keretében felállított Bírálóbizottság tagjaiban az alábbi változás 

mellett határoz: 

a) Baloghné dr. Pölöskei Hedvig bírálóbizottsági tagsági megbízását 2019. július 

31. napjával visszavonja. 

b) Szalay Péter jegyzőt 2019. augusztus 1. napi hatállyal kinevezi a 

bírálóbizottság tagjává. 

II. A Képviselő-testület a bizottság tagjait egyebekben nem módosítja. 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

 

2. NAPIRENDI PONT – A 9121 GYŐRSZEMERE, 1502/2. HRSZ. INGATLAN ADÁS-VÉTELE 

 

Horváth Gyula polgármester: 

A korábbiakban is többször beszéltük, hogy az önkormányzat számára milyen hasznos lenne 

egy pince a hegyben, amit lehetne reprezentatív célokra is használni. Felvettem a kapcsolatot 

egy illetővel, aki a hegy egyik legmagasabb pontján árul egy roppant jó állapotú pincét, egy 

kellemes hangulatú udvarral, gyümölcsfákkal, csodás panorámával. A kialkudott vételár 

6.000.000 Ft, amit reálisnak, korrektnek gondolok. Annak tudatában, hogy még egy ingatlan 

fenntartása és rendezése jelentős feladatot jelent a számunkra, azt javaslom a Képviselő-

testületnek, hogy vásároljuk meg, mert ezzel egy régi vágyunkat tudnánk elérni. 

A Képviselő-testület kézfeltartással 6 igen, 0 nem és 1 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi 

határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

80/2019. (VIII. 01.) sz. 

HATÁROZATA 

a 9121 Győrszemere, 1502/2. hrsz. ingatlan adás-vételéről 

 

I. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 9121 Győrszemere, zártkert 1502/2. hrsz. 

ingatlant megvásárolja. A vételár összege: 6.000.000 Ft 

II. A Képviselő-testület a vételár összegét az önkormányzat 2019. évi költségvetése 

terhére biztosítja. 

III. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására 

és az ezzel kapcsolatos bejelentési és átírási kötelezettségek megtételére. 

Felelős: polgármester Határidő: 2019. augusztus 8. 
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3. NAPIRENDI PONT – A ZÁRTKERTI BESOROLÁSÚ FÖLDRÉSZLETEK MEZŐGAZDASÁGI 

HASZNOSÍTÁSÁT SEGÍTŐ INFRASTRUKTURÁLIS HÁTTERÉT BIZTOSÍTÓ FEJLESZTÉSEK 

TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Kiírásra került az Agrárminisztérium részéről egy pályázat, a A zártkerti besorolású 

földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális hátterét biztosító 

fejlesztések támogatására. 

A pályázat keretein belül több alcél is meghatározható, a pályázati kiírás elektronikus úton 

mindenki számára kiküldésre került. Javaslom, hogy az alábbi két alcélra nyújtsuk be 

pályázatunkat: 

• külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó 

út, földút, valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító 

(nyílt, felszíni) csatornahálózat karbantartásához kapcsolódó fejlesztések (kivéve 

erőgépek és eszközbeszerzés) 

• területrendezés, gyümölcsfa- és/vagy szőlőtelepítés 

A pályázat keretében az 1559/25. hrsz. önkormányzati út felújítását, illetve az előző napirendi 

pont keretében megvásárolt zártkerti ingatlan gyümölcsfásítását tudnánk biztosítani. A 

támogatási intenzitás 100%, úgy gondolom, hogy az érintett útszakasz felújítása nagyban 

hozzájárulna a szőlőhegy fejlesztéséhez, szépítéséhez. 
A Képviselő-testület kézfeltartással 6 igen, 0 nem és 1 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi 

határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

81/2019. (VIII. 01.) sz. 

HATÁROZATA 

a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális 

hátterét biztosító fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtása 

I. A Képviselő-testület az Agrárminisztérium által kiírt a zártkerti besorolású 

földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális hátterét biztosító 

fejlesztések támogatására kiírt felhívásra benyújtja pályázatát. 

II. A pályázati alcélok: 

a) külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, 

kapcsolódó út, földút, valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz 

elvezetését biztosító (nyílt, felszíni) csatornahálózat karbantartásához 

kapcsolódó fejlesztések (kivéve erőgépek és eszközbeszerzés) 

b) területrendezés, gyümölcsfa- és/vagy szőlőtelepítés 

III. A megvalósítási helyszín: 

a) A II. a) alcél vonatkozásában a 9121 Győrszemere, zártkert 1559/25. hrsz. 

önkormányzati út, 

b) A II. b) alcél vonatkozásában a 9121 Győrszemere, zártkert 1502/2. hrsz. 

ingatlan. 

IV. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére és a 

pályázat benyújtására. 

V. A Képviselő-testület a pályázat előkészítésével járó járulékos költségeket az 

önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 

Felelős: polgármester Határidő: 2019. augusztus 8. 
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Horváth Gyula polgármester: 

A következő napirendi pont tárgyalása előtt technikai szünetet kell tartanunk, mert a 

közbeszerzés eredményének megállapítása előtt a bírálóbizottságnak meg kell tartania az 

ülését. 40 perces technikai szünetet rendelek el. 

 

A technikai szünet időtartama: 7:50 – 8:30 

 

 

4. NAPIRENDI PONT - AZ „ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK BESZERZÉSE” KÖZBESZERZÉS EREDMÉNYE 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Köszönöm szépen mindenki részéről a türelmet, a bírálóbizottság megtartotta az ülését, 

melynek a jegyzőkönyvét másolatban most kiosztok mindenkinek.  

A beérkezett ajánlatokat összesítettük, melynek eredményét nem kívánom most egyesével 

felolvasni, a jegyzőkönyvből és a határozati javaslatból kiolvasható. 

Kérem a Képviselő-testülettől – amennyiben további kérdés, észrevétel nincsen – fogadja el a 

határozati javaslatot. 
A Képviselő-testület névszerinti szavazással 7 igen, 0 

nem és 0 tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi 

határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

82/2019. (VIII. 01.) sz. 

HATÁROZATA 

az „erő- és munkagépek beszerzése” közbeszerzés eredményéről 

 

A Döntéshozó a Bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja, hogy: 

I. a Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, a Győri 

Agroker Mezőgazdasági Termelőeszköz Kereskedelmi Zrt. és a Royal Marine 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  ajánlattevők ajánlata megfelel a támasztott formai 

és alaki szempontoknak, így ezen ajánlatok érvényesek. 

II. Az eljárásban a 3. rész (traktor) esetében: 

a) az eljárásban a 3. rész (traktor) esetében a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 

ajánlatot a Győri Agroker Mezőgazdasági Termelőeszköz Kereskedelmi Zrt. 

ajánlattevő nyújtotta be – összességében 9 788,24 ponttal, 

b) az eljárásban a 3. rész esetében a 2. legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes 

ajánlatot a Royal Marine Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyújtotta be – 

összességében 9 245,20 ponttal 

c) az eljárásban a 3. rész esetében a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat 

ajánlati ára meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét 

d) az eljárásban a 3. rész esetében a 2. legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat 

ajánlati ára meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét 

e) a fedezet szükséges mértékkel való megemelése esetén az eljárás 3. része 

esetében a nyertes a Győri Agroker Mezőgazdasági Termelőeszköz Kereskedelmi 

Zrt. ajánlattevő 

f) a fedezet szükséges mértékkel való megemelése esetén az eljárás 3. része 

esetében a 2. helyezett a Royal Marine Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

III. Az eljárásban a 4. rész (fronthidraulika) esetében: 
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a) az eljárásban a 4. rész (fronthidraulika) esetében a legjobb ár-érték arányt 

megjelenítő ajánlatot a Győri Agroker Mezőgazdasági Termelőeszköz 

Kereskedelmi Zrt. ajánlattevő nyújtotta be – összességében 10 000 ponttal, 

b) az eljárásban a 4. rész esetében a 2. legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes 

ajánlatot a Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyújtotta be – összességében 

7 878,52 ponttal 

c) az eljárásban a 4. rész esetében a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat 

ajánlati ára meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét 

d) az eljárásban a 4. rész esetében a 2. legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat 

ajánlati ára meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét 

e) a fedezet szükséges mértékkel való megemelése esetén az eljárás 4. része 

esetében a nyertes ajánlattevő a Győri Agroker Mezőgazdasági Termelőeszköz 

Kereskedelmi Zrt.  

f) a fedezet szükséges mértékkel való megemelése esetén az eljárás 4. része 

esetében a 2. helyezett a Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  

IV. Az eljárásban az 5. rész (tolólap) esetében: 

a) az eljárásban az 5. rész (tolólap) esetében a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 

ajánlatot a Győri Agroker Mezőgazdasági Termelőeszköz Kereskedelmi Zrt. 

ajánlattevő nyújtotta be – összességében 9 898,31 ponttal, 

b) az eljárásban az 5. rész esetében a 2. legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes 

ajánlatot a Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyújtotta be – összességében 

9 200 ponttal 

c) az eljárásban az 5. rész esetében a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat 

ajánlati ára meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét 

d) az eljárásban az 5. rész esetében a 2. legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat 

ajánlati ára meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét 

e) a fedezet szükséges mértékkel való megemelése esetén az eljárás 5. része 

esetében a nyertes ajánlattevő Győri Agroker Mezőgazdasági Termelőeszköz 

Kereskedelmi Zrt. 

f) a fedezet szükséges mértékkel való megemelése esetén az eljárás 5. része 

esetében a 2. helyezett a Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

V. Az eljárásban a 6. rész (rézsűszárzúzó) esetében: 

a) az eljárásban a 6. rész (rézsűszárzúzó) esetében a legjobb ár-érték arányt 

megjelenítő ajánlatot a Győri Agroker Mezőgazdasági Termelőeszköz 

Kereskedelmi Zrt. ajánlattevő nyújtotta be – összességében 10 000 ponttal, 

b) az eljárásban a 6. rész esetében a 2. legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes 

ajánlatot a Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyújtotta be – összességében 

8 677,18 ponttal 

c) az eljárásban a 6. rész esetében a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat 

ajánlati ára megfelel a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegének 

d) az eljárásban a 6. rész esetében a 2. legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat 

ajánlati ára meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét 

e) az eljárás 6. része esetében a nyertes ajánlattevő a Győri Agroker Mezőgazdasági 

Termelőeszköz Kereskedelmi Zrt. 
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f) a fedezet szükséges mértékkel való megemelése esetén az eljárás 6. része 

esetében a 2. helyezett a Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – ebben az 

esetbe először dönteni kell a fedezet megemeléséről 

VI. Az eljárásban a 7. rész (sószóró) esetében: 

a) az eljárásban a 7. rész (sószóró) esetében a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 

ajánlatot a Győri Agroker Mezőgazdasági Termelőeszköz Kereskedelmi Zrt. 

ajánlattevő nyújtotta be – összességében 10 000 ponttal, 

b) az eljárásban a 7. rész esetében a 2. legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes 

ajánlatot a Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyújtotta be – összességében 

7 485,71 ponttal 

c) az eljárásban a 7. rész esetében a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat 

ajánlati ára megfelel a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegének 

d) az eljárásban a 7. rész esetében a 2. legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat 

ajánlati ára meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét 

e) az eljárás 7. része esetében a nyertes ajánlattevő a Győri Agroker Mezőgazdasági 

Termelőeszköz Kereskedelmi Zrt. 

f) a fedezet szükséges mértékkel való megemelése esetén az eljárás 7. része 

esetében a 2. helyezett a Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

 

5. NAPIRENDI PONT - EGYÉB 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Az Egyebek napirendi pont keretében szeretne valaki valamit megtárgyalni? 

Hozzászólás nem érkezik. 

Horváth Gyula polgármester: 

Én szeretném ismételten tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy az év elején határozatot 

kellett hozni a polgármesteri szabadságterv elfogadásáról, de a fokozott munkateher és az 

ügyintézési határidők miatt az eddigiekben minimális szabadságot tudtam kivenni. Nem azért 

nem veszem igénybe a szabadságot, mert nem kívánom, hanem azért, mert minden nap, 

minden héten olyan halaszthatatlan ügyek vannak, ami miatt nem tudom őket kivenni. 

Kérem a Képviselő-testülettől ennek tudomásulvételét. 

A Képviselő-testület kézfeltartással 6 igen, 0 nem és 1 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi 

határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

83/2019. (VIII. 01.) sz. 

HATÁROZATA 

a polgármester szabadságáról 

 

I. A Képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester tájékoztatását, miszerint az 

elfogadott 2019. évi szabadságtervnek megfelelően a fokozott munkateher miatt nem 

tud eleget tenni és a szabadságát nem tudja igénybe venni. 

II. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkaügyi nyilvántartásokat 

ennek megfelelően vezesse. 

Felelős: polgármester, jegyző Határidő: azonnal 
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Horváth Gyula polgármester: 

További kérdés, észrevétel hiányában a mai nyílt ülést berekesztem. 
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GYŐRSZEMERE 

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYV 

MELLÉKLETEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. AUGUSZTUS 1. 
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1. sz. melléklet – Meghívó 

 

Győrszemere Község Polgármesterétől 

9121 Győrszemere, Fő utca 20. Tel: 96/551-056 

 

MEGHÍVÓ 
 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 45. § alapján Győrszemere Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületi ülését 

2019. augusztus 1. napján (csütörtök) 

07:00 órai kezdettel összehívom. 

 

Az ülés helye: GYŐRSZEMERE, POLGÁRMESTERI HIVATAL 

 9121 Győrszemere, Fő utca 20. 

 

N A P I R E N D : 

 

1. Az „erő- és munkagépek beszerzése” közbeszerzés bírálóbizottsági tagjainak 

változásáról 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

2. A 9121 Győrszemere, 1502/2. hrsz. ingatlan adás-vétele 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

3. A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő 

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

4. Az „erő- és munkagépek beszerzése” közbeszerzés eredménye 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

Egyéb 

Kérem, hogy az ülésen pontosan szíveskedjék megjelenni. 

 

Győrszemere, 2019. július 29. 

 

 

 Horváth Gyula s.k. 

 polgármester 
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2. sz. melléklet – Jelenléti ív 
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3. sz. melléklet – 4. napirendi pont előterjesztése 

 

Jegyzőkönyv 

ajánlatok értékelésével kapcsolatos Bíráló Bizottsági ülésről 

 

Helyszín: Felpéc Község Önkormányzata irodahelysége (9122 Felpéc, Dózsa utca 9.) 

Időpont: 2019. augusztus 1. 08:00-08:30 

Jelenlevők: Dr. Nagy Artúr jegyző, Gyarmati Közös Önkormányzati Hivatal, Bíráló 

Bizottság elnöke 

 Szalay Péter jegyző, Győrszemere Polgármesteri Hivatal, Bíráló Bizottság 

tagja  

Bencze Andrea számviteli ügyintéző, Gyarmati Közös Önkormányzati Hivatal, 

Bíráló Bizottság tagja 

Kondor Miklós megbízott műszaki szakértő, Bíráló Bizottság tagja 

Páli János felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, HHP Contact 

Tanácsadó Kft., Bíráló Bizottság tagja 

 

Az ajánlatkérő Felpéc Község Önkormányzata és Győrszemere Községi Önkormányzat 

közbeszerzési eljárás megindítására ajánlattételi felhívást küldött meg az eljárás iránt 

érdeklődő, illetve az ajánlatkérő saját kezdeményezésére meghatározott 12 gazdasági szereplő 

részére 2019. május 6-án. A közbeszerzési eljárás tárgya: „erő- és munkagépek beszerzése”.  

 

Az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatok bontására 2019. május 22-én 14:00 órai 

kezdettel került sor. Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről készített jegyzőkönyvet, 

mely jelen jegyzőkönyv melléklete, az ajánlatkérő a bontástól számított öt napon belül az 

ajánlattevőknek megküldte. 

 

A felhívásban és a dokumentációban megfogalmazott formai, alkalmassági és tartalmi 

szempontok alapján az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet az ajánlatokat megvizsgálta. 

Mind a három ajánlattevőt hiánypótlásra kellett felszólítani. A felkért ajánlattevők a 

hiánypótlást határidőre és a kiírt tartalommal teljesítették. 

 

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolásait az ajánlattevők ajánlatai 

részben tartalmazták. Az igazolások benyújtására való felkérésre az ajánlattevők esetében a 

Kbt. 69. § (4) és (6), illetve a 114. § (2) bekezdések alapján sor került. 

 

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolásait az ajánlatok, illetőleg a Kbt. 

69. § (4) bekezdés szerinti felkérést követően benyújtott dokumentumok megfelelőn 

tartalmazzák a Győri Agroker Mezőgazdasági Termelőeszköz Kereskedelmi Zrt. és a Tempel 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság esetében. 

 

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolásait az ajánlatok, illetőleg a Kbt. 

69. § (4) bekezdés szerinti felkérést követően benyújtott dokumentumok nem megfelelően / 

hiányosan megfelelőn tartalmazzák a Royal Marine Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. esetében 
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a 4., 5., 6. és 7. részek esetében – az M.1. alkalmassági feltételnek való megfelelés igazolása 

nem került benyújtásra. Ezen részek esetében ezen ajánlattevő ajánlata nem kerül értékelésre. 

 

A Bíráló Bizottság megismerte az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet érvényességre 

vonatkozó szóbeli összegző javaslatát. Ezt követően a Bíráló Bizottság az érvényesség / 

érvénytelenség, kizárás kérdéskörében kialakította egységes álláspontját és elkészítette 

döntési javaslatát: 

 

Érvényességi döntési javaslatok 

 

A Bíráló Bizottság a benyújtott ajánlat, a mellékelt igazolások és nyilatkozatok alapján 

javasolja a döntéshozónak megállapításra, hogy: 

- a Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, a Győri Agroker 

Mezőgazdasági Termelőeszköz Kereskedelmi Zrt. és a Royal Marine Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.  ajánlattevők ajánlata megfelel a támasztott formai és alaki 

szempontoknak, így ezen ajánlatok érvényesek. 

 

A Bíráló Bizottság az ajánlatoknak az értékelési szempontok (legalacsonyabb nettó ár, vállalt 

többlet jótállás időtartama és a hibabejelentés és a hiba kijavításának megkezdése között eltelt 

idő) szerinti értékelését követően az eljárás eredményéről kialakította egységes álláspontját és 

elkészítette döntési javaslatát: 

 

Eljárás eredményére vonatkozó döntési javaslatok 

 

A Bíráló Bizottság javasolja a döntéshozónak megállapításra, hogy: 

- az eljárásban az 1. rész (gréder) esetében a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 

ajánlatot a Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő nyújtotta be – 

összességében 9 200 ponttal, 

- az eljárásban az 1. rész esetében a 2. legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes 

ajánlatot a Royal Marine Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyújtotta be – 

összességében 8 713,87 ponttal 

- az eljárásban az 1. rész esetében a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat ajánlati 

ára megfelel a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegének 

- az eljárásban az 1. rész esetében a 2. legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat 

ajánlati ára meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét 

- az eljárás 1. része esetében a nyertes Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

ajánlattevő 

- a fedezet szükséges mértékkel való megemelése esetén az eljárás 1. része esetében a 2. 

helyezett a Royal Marine Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 

- az eljárásban az 2. rész (ároktisztító adapter és rézsűkasza) esetében a legjobb ár-érték 

arányt megjelenítő ajánlatot a Royal Marine Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

ajánlattevő nyújtotta be – összességében 9 418,06 ponttal, 

- az eljárásban az 2. rész esetében a 2. legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes 
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ajánlatot a Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyújtotta be – összességében 9 

200 ponttal 

- az eljárásban az 2. rész esetében a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat ajánlati 

ára meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét 

- az eljárásban az 2. rész esetében a 2. legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat 

ajánlati ára meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét 

- a fedezet szükséges mértékkel való megemelése esetén az eljárás 2. része esetében a 

nyertes ajánlattevő a Royal Marine Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

- a fedezet szükséges mértékkel való megemelése esetén az eljárás 2. része esetében a 2. 

helyezett a Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 

- az eljárásban a 3. rész (traktor) esetében a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot 

a Győri Agroker Mezőgazdasági Termelőeszköz Kereskedelmi Zrt. ajánlattevő 

nyújtotta be – összességében 9 788,24 ponttal, 

- az eljárásban a 3. rész esetében a 2. legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes 

ajánlatot a Royal Marine Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyújtotta be – 

összességében 9 245,20 ponttal 

- az eljárásban a 3. rész esetében a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat ajánlati 

ára meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét 

- az eljárásban a 3. rész esetében a 2. legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat ajánlati 

ára meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét 

- a fedezet szükséges mértékkel való megemelése esetén az eljárás 3. része esetében a 

nyertes a Győri Agroker Mezőgazdasági Termelőeszköz Kereskedelmi Zrt. ajánlattevő 

- a fedezet szükséges mértékkel való megemelése esetén az eljárás 3. része esetében a 2. 

helyezett a Royal Marine Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 

- az eljárásban a 4. rész (fronthidraulika) esetében a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 

ajánlatot a Győri Agroker Mezőgazdasági Termelőeszköz Kereskedelmi Zrt. 

ajánlattevő nyújtotta be – összességében 10 000 ponttal, 

- az eljárásban a 4. rész esetében a 2. legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes 

ajánlatot a Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyújtotta be – összességében 

7 878,52 ponttal 

- az eljárásban a 4. rész esetében a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat ajánlati 

ára meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét 

- az eljárásban a 4. rész esetében a 2. legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat ajánlati 

ára meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét 

- a fedezet szükséges mértékkel való megemelése esetén az eljárás 4. része esetében a 

nyertes ajánlattevő a Győri Agroker Mezőgazdasági Termelőeszköz Kereskedelmi Zrt. 

- a fedezet szükséges mértékkel való megemelése esetén az eljárás 4. része esetében a 2. 

helyezett a Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 

- az eljárásban az 5. rész (tolólap) esetében a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 

ajánlatot a Győri Agroker Mezőgazdasági Termelőeszköz Kereskedelmi Zrt. 

ajánlattevő nyújtotta be – összességében 9 898,31 ponttal, 
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- az eljárásban az 5. rész esetében a 2. legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes 

ajánlatot a Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyújtotta be – összességében 

9 200 ponttal 

- az eljárásban az 5. rész esetében a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat ajánlati 

ára meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét 

- az eljárásban az 5. rész esetében a 2. legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat 

ajánlati ára meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét 

- a fedezet szükséges mértékkel való megemelése esetén az eljárás 5. része esetében a 

nyertes ajánlattevő Győri Agroker Mezőgazdasági Termelőeszköz Kereskedelmi Zrt. 

- a fedezet szükséges mértékkel való megemelése esetén az eljárás 5. része esetében a 2. 

helyezett a Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 

- az eljárásban a 6. rész (rézsűszárzúzó) esetében a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 

ajánlatot a Győri Agroker Mezőgazdasági Termelőeszköz Kereskedelmi Zrt. 

ajánlattevő nyújtotta be – összességében 10 000 ponttal, 

- az eljárásban a 6. rész esetében a 2. legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes 

ajánlatot a Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyújtotta be – összességében 

8 677,18 ponttal 

- az eljárásban a 6. rész esetében a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat ajánlati 

ára megfelel a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegének 

- az eljárásban a 6. rész esetében a 2. legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat ajánlati 

ára meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét 

- az eljárás 6. része esetében a nyertes ajánlattevő a Győri Agroker Mezőgazdasági 

Termelőeszköz Kereskedelmi Zrt. 

- a fedezet szükséges mértékkel való megemelése esetén az eljárás 6. része esetében a 2. 

helyezett a Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 

- az eljárásban a 7. rész (sószóró) esetében a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 

ajánlatot a Győri Agroker Mezőgazdasági Termelőeszköz Kereskedelmi Zrt. 

ajánlattevő nyújtotta be – összességében 10 000 ponttal, 

- az eljárásban a 7. rész esetében a 2. legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes 

ajánlatot a Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyújtotta be – összességében 7 

485,71 ponttal 

- az eljárásban a 7. rész esetében a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat ajánlati 

ára megfelel a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegének 

- az eljárásban a 7. rész esetében a 2. legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat ajánlati 

ára meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét 

- az eljárás 7. része esetében a nyertes ajánlattevő a Győri Agroker Mezőgazdasági 

Termelőeszköz Kereskedelmi Zrt. 

- a fedezet szükséges mértékkel való megemelése esetén az eljárás 7. része esetében a 2. 

helyezett a Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, a Bíráló Bizottság elnöke bezárja az 

ülést. 
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Felpéc, 2019. augusztus 1. 

 

Név Aláírás 

Dr. Nagy Artúr  

 

Szalay Péter 

 

 

Bencze Andrea 

 

 

Kondor Miklós 

 

 

Páli János 

 

 

 

 

 

Ellenjegyzem, Csörötnek, 2019. augusztus 1. 

 


