
   

 
 

 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

  

 

 Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gencsapáti 

0100/3 hrsz.-ú, 55 ha 9258 m2 nagyságú külterületi ingatlanból 

kialakítandó 30 ha nagyságú földrészlet megvételével, valamint a 

Gencsapáti 0100/47 hrsz.-ú, 7044 m2 nagyságú külterületi ingatlan 

értékesítésével kapcsolatos napirendi pontokat Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) c) pontja 

alapján – az Önkormányzat üzleti érdekeinek védelme érdekében – zárt 

ülésen tárgyalja. 

 

 

  Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester  

  Határidő: 2019. február 28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „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  
 

 3. ajánlattevő  

 Ajánlattevő neve: Litor Kft.  

             székhelye:  9700 Szombathely, Vízöntő u. 7.  

             adószáma: 11316213-2-18  

           e-mail címe: info@litor.hu  

mailto:info@bit-ep.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 

közbeszerzési 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 a „Pannon 

Élmény Program – Komplex tematikus turisztikai fejlesztések 

megvalósítása” VP6-19.2.1-69-8.1.1-17 kódszámú pályázat 

megvalósítása érdekében, a program megvalósításhoz szükséges 

6.250.000,- Ft-ot az Önkormányzat 2019. évi költségvetés általános 

tartaléka terhére biztosítja. 

 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a program 

megvalósításával kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

 

  Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester  

  Határidő: azonnal  
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1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gencsapáti 

0100/3 hrsz.-ú ingatlanból kialakítandó kb. 30 ha nagyságú külterületi 

földrészlet értékesítésére vonatkozó pályázati eljárást – érvényes 

árajánlat hiányában – eredménytelenné nyilvánítja. 

 

 

2. A Képviselő-testület az ingatlan értékesíthetősége érdekében 

felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a terület 

lőszermentesítési és munlcsozási munkálatainak elvégeztetéséről. 

 

 

  Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester  

  Határidő: azonnal  

 

 

 

 
 

  

 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, 

valamint Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes 

szabályairól szóló 2/2013. (I.11.) önkormányzati rendelet 5. § (2) 

bekezdésében biztosított tulajdonosi hatáskörében eljárva, a kizárólagos 

tulajdonát képező Gencsapáti 0100/47 hrsz.-ú, tárolótér megnevezésű, 

6970 m2 nagyságú földrészlet értékesítésére egyfordulós nyílt pályázatot 

ír ki, a csatolt pályázati felhívás szerint.  

 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon 

ajánlattételi felhívásnak a település honlapján, valamint a Polgármesteri 

Hivatal hirdetőtábláján történő közzétételéről. 

 

 

  Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester  

  Határidő: azonnal  
 


