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Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 4-én 8.15 órakor 
megtartott nyílt üléséről.  
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal helyisége, Kisrécse, Szentkirály u. 14. 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők 
Igazoltan távol maradt: ----- 
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző 
 
 
 
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 8.15 órakor és megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes a megválasztott öt települési képviselő közül öt (5) fő jelen van, valamint azt, 
hogy a képviselő-testület ülése a hatályos jogszabályok előírásainak és az SZMSZ-nek 
megfelelően került összehívásra. 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Mötv. 52. § (1) értelmében az ülésről jegyzőkönyv készül. 
Javaslatot tesz napirendi pontok tárgyalására. 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi napirendet elfogadta. 
 
Napirendi pontok: 
Nyílt ülés: 
1./ „Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Zalasárszeg településeken” 
tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában zárt ülésen hozott döntés ismertetése 
Előadó: Tóth Lucia polgármester 
 

 
1./ „Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Zalasárszeg településeken” 
tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában zárt ülésen hozott döntés ismertetése 
 
 
Tóth Lucia polgármester: ismerteti „Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és 
Zalasárszeg településeken” tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában zárt ülésen hozott döntést.  
 
 
 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2020. (II.4.) számú határozata 

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen előterjesztésnek és mellékleteinek 
megfelelően „Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Zalasárszeg településeken” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban  
 

1) megállapítja, hogy a BAUTERC-PRIZMA Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság (8800 Nagykanizsa, Ady utca 50.) és a FUNDAXIS-3M Építőipari Korlátolt 

Felelősségű Társaság (8640 Fonyód, Csend utca 5.) meghívott ajánlattevőknek ajánlati összegei 

alapján, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) 

pontja szerinti - a támogatási szerződés megkötését vagy a támogatói okirat kiadását követően felmerült 

– költségnövekmény az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménynek a 



támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdése szerinti mértéke alapján nem 

támogatható. 

 

2) az eljárást eredménytelenné nyilvánítja a Kbt. 75.§ (2) a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az 

érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők ajánlata meghaladja az európai uniós forrásból finanszírozott 

egyes projektek költségnövekménynek a támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3.§ (2) 

bekezdése szerinti mértéket, így a többlet forrás nem áll rendelkezésre. 

 

3) a 2019. november 14. napján megkötött Vállalkozási Szerződés 3. pontjában meghatározott 

felfüggesztő feltétel alapján a szerződéstől eláll, a szerződés teljesítésére való képtelenné válás 

miatt, a rendelkezésre álló fedezet összegére való tekintettel. 
 

Határidő:  2020. február 7.  

Felelős: Tóth Lucia Krisztina polgármester 

(Operatív felelős: Papné Szabó Mónika, jegyző, dr. Molnár Zoltán felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó) 

 

 

Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja. 
 
 
A nyílt ülés 8.15 órakor kezdődött és 8.25 órakor ért véget. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Tóth Lucia Papné Szabó Mónika 
 polgármester jegyző 


