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Iktatószám: 571-3/2013. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 

március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 
Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott, rendkívüli nyílt képviselő-testületi 
ülésén 

 
Jelen vannak: 

Béndek József  polgármester 
Dr. Ulcz Gyula  alpolgármester 
Hollósi Lászlóné  képviselő 
Theisz Imre   képviselő 

 
Meghívottak: 

Molnárné Tarman Renáta jegyző 
Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető 
 

 
Béndek József polgármester: 
Nagy tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a 
megválasztott 7 fős Képviselő-testületből 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Nagy 
Zsolt, Simon Zoltán és Varga Zoltán képviselők jelezték, hogy a testületi ülésen nem 
tudnak részt venni. Ismertetem a napirendi pontot. 
 
Napirendi pontok: 
1. IKSzT beruházással kapcsolatos döntés meghozatala 

 
A képviselő-testületnek módosító indítványa nem volt. 
 
Béndek József polgármester: 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokat fogadja el.  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
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37/2013. (III. 22.) számú 
képviselő-testületi határozat 

 

2013. március 22. (péntek) napján 

12:30 órakor tartott, rendkívüli, 

nyílt képviselő-testületi ülés 

napirendjéről 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2013. március 22. (péntek) napján 
12:30 órakor tartott, rendkívüli, nyílt képviselő-
testületi ülés napirendjére tett javaslatot 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2013. március 22. (péntek) napján 
12:30 órakor tartott rendkívüli, nyílt képviselő-
testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadja el: 
 
1. IKSzT beruházással kapcsolatos döntés 

meghozatala 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó:  Béndek József polgármester 

Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Béndek József polgármester 

Molnárné Tarman Renáta jegyző  
Határidő: azonnal  
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NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

1. IKSzT beruházással kapcsolatos döntés meghozatala 
 
Előterjesztő: Béndek József polgármester 

Előadó: Béndek József polgármester 

Előkészítő: Molnárné Tarman Renáta jegyző 

 
Béndek Józsefpolgármester: 
Az IKSZT támogatással megvalósuló művelődési ház felújítása kivitelezésére kiírt 
közbeszerzési eljárásra három ajánlat érkezett. A képviselő-testületi döntés értelmében 
a legalacsonyabb ajánlati ár volt a döntő. A beérkezett ajánlatok bontása alapján az 
alábbi ajánlati árak voltak: 

- Proform2003 Kft.   39.465.526.-Ft +ÁFA 
- Horváth János és Társa Kft.  38.922.646.-Ft + ÁFA 
- Fodor és Molnár Kft.  41.896.701.-Ft +ÁFA. 

Majd mindhárom ajánlattevővel külön-külön tárgyaltunk. A Profrom 2003 Kft. 
képviselője újabb ajánlattételre nem volt jogosult. Horváth János engedett 500 ezer Ft-ot 
az ajánlati árból, 38.422.000.-Ft +ÁFA összeget jelölt meg végleges ajánlatként. A Fodor 
és Molnár Kft. 38.300.000.-Ft + ÁFA összegre módosította az ajánlatát. Ezért ha dönteni 
kell a legalacsonyabb ár szempontjából, a Fodor és Molnár Kft-t javaslom megbízni a 
kivitelezéssel. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
A Profrom Kft-t és Horváth Jánost ismerem. A Fodor és Molnár Kft-t nem ismerem, de 
meglepő, hogy kapásból tudott engedni 3,5 millió Ft-ot. 100 ezer Ft-tal kevesebb az 
ajánlata, mint a Horváth Jánosé. Ezek után én a Horváth Jánost bíznám meg a munka 
elvégzésével. 
 
Theisz Imre képviselő: 
A Fodor és Társa Kft-t ismerem, a másik kettőt nem. Amit én láttam a Horváth János 
munkájából, az nem tetszett. A kiírás a legalacsonyabb árról szól. 
 
Béndek József polgármester: 
Dönthetünk másképp is, de az támadható lesz. 
 
Dr. Ulcz Gyula alpolgármester: 
Döntsetek, elmondtam az álláspontomat, és nem is változtatok rajta. Ti attól dönthettek 
másképp.  
 
Béndek József polgármester: 
Május 31. határnapot mondott a felújítás befejezésre. Nagyon fontos dolog, hogy a 
kiírásnak megfelelően kell döntenünk, mert megtámadhatja a döntésünket a másik két 
ajánlattevő. Javaslom, hogy az IKSZT beruházás kivitelezésével a legalacsonyabb ajánlati 
árat figyelembe véve, a Fodor és Molnár Kft-t bízzuk meg.  
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 
ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
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38/2012. (III. 22.) számú képviselő-

testületi határozat 
 

IKSzT beruházás – Művelődési Ház 
felújítása – kivitelező kiválasztása 

 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta IKSzT beruházás – 
Művelődési Ház felújítás – kivitelező kiválasztása 
ügyét, és az alábbi döntést hozta: 
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Művelődési Ház (8123 
Soponya, Petőfi S. u. 158.) felújítása, IKSzt 
beruházás kivitelezésére – a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény 94. – 100. §-ai 
alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
lefolytatása alapján Fodor és Molnár Építőipari 
és Szolgáltató Kft. (adószáma: 11107235 – 2 – 
07, székhelye: 7000 Sárbogárd, Tinódi út 43/B., 
képviseli: Fodor János ügyvezető) ajánlatát 
fogadja el, az általa adott, általány áron, mely 
szerint a kivitelezési ár38.300.000.-Ft + ÁFA, 
azaz Harmincnyolcmillió-háromszázezer 00/100 
forint plusz általános forgalmi adóajánlati árral. 
 
Felhatalmazza Béndek József polgármestert a 
további szükséges intézkedések megtételére, és a 
vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Felelős:  Béndek József polgármester 
Határidő: 2013. április 3. 

 
A képviselő-testület ülésére további napirend nem volt, kérdés, hozzászólás nem 
hangzott el, így Béndek József polgármester a képviselők aktív munkáját, részvételét 
megköszönte, és a képviselő-testület nyílt ülését 12:50 órakor bezárta. 
 
 
 

k . m . f .  
 
 
 
 B é n d e k  J ó z s e f  M o l n á r n é  T a r m a n  R e n á t a  
 polgármester jegyző 
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