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Jegyzőkönyv 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 26-án 
a Művelődési Ház nagytermében megtartott rendkívüli üléséről 

 
 
Jelen vannak: Schuszter Gergely polgármester 

Rácz Balázs alpolgármester 
Dr. Hidas András képviselő 
Pásztor Andrea képviselő 
Spanisberger Anna képviselő 

 

Dr. Németh József jegyző 
 
Schuszter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fővel 
határozatképes. Ismerteti a napirendi pontot. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontot. 
 

Napirendi pontok: 
 

1. A „Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás közbenső 
döntés 
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester 

 
 
1. napirendi pont: A „Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
közbenső döntés 
 

Dr. Németh József: Részletesen ismerteti a közbeszerzési eljárás eljárási cselekményeit. 
Az ajánlattételi határidő előtt összesen hét ajánlattevő nyújtott be ajánlatot a Dunabogdányi Német 
Nemzetiségi Óvoda bővítése” tárgyú építési munkákra kiírt közbeszerzési eljárásra. Ezek közül az 
ajánlatok áttekintése alapján az összességében legkedvezőbb ajánlatot a Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató 
és Karbantartó Kft. nyújtotta be, míg a Pest Építő Zrt. ajánlata az összességében második legkedvezőbb. 
A bírálat során mindkét ajánlattevő részére hiánypótlás került kiküldésre. Mindkét ajánlattevő határidőben 
teljesítette a hiánypótlást. A Pest Építő Zrt. a kért nyilatkozatot megküldte, így ajánlata érvényes. A 
Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Kft. a hiánypótlás részeként benyújtott 
dokumentumokban megváltoztatta az ajánlati árát az árazott költségvetés egyik tételének 
megváltoztatásával, ennek következtében ajánlata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(a továbbiakban: Kbt.) 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen, ugyanis ez a változtatás sérti a 
Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontját. 
Mindezek alapján közbenső döntést kell hoznia a Képviselő-testületnek a Jánosik és Társai Ipari, 
Szolgáltató és Karbantartó Kft. ajánlata érvénytelenségéről, valamint arról, hogy ennek következtében a 
legkedvezőbbnek tekinthető érvényes ajánlatot benyújtó Pesti Építő Zrt. részére küld a Kbt. 69. § (4) 
bekezdése szerinti felhívást az alkalmassági feltételeknek való megfelelés igazolására. 
 
Dr. Hidas András: Szükséges erről döntést hozni, ha a törvényi rendelkezésekből ez következik? 
 
Dr. Németh József: Igen, az ajánlatok bírálata során az ajánlatkérő részéről döntéshozatalra a Képviselő-
testület jogosult és köteles, figyelemmel az ajánlati felhívásre és mellékleteire, a Kbt.-re és egyéb 
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat. 
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89/2020. (X. 26.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az EKR000915762020 

számú, a „Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda bővítése, felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 

Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Kft. (székhely: 1047 Budapest, Attila u.34., 

cégjegyzékszám. 01-09-914812) ajánlata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen, tekintettel arra, hogy a Jánosik 

és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Kft. ajánlattevő azzal, hogy megváltoztatta az árazott 

költségvetés (részletes árajánlat) egyik tételét és ezáltal megváltozott – 260.304,- Ft-tal 

megemelkedett – a teljes ajánlati ára is, megsértette a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontját. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

90/2020. (X. 26.) önkormányzati határozat 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az EKR000915762020 

számú, a „Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda bővítése, felújítása” tárgyú közbeszerzési 

eljárásban az Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (a továbbiakban: Kbt.) 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás az alkalmassági feltételeknek való 

megfelelés igazolására a Pesti Építő Zrt. (1112 Budapest Rózsatő utca 10.) részére kerüljön 

kiküldésre. 
 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Schuszter Gergely megköszönte a testületi ülésen való 
részvételt, és az ülést 17:50 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Schuszter Gergely      Dr. Németh József 
          polgármester            jegyző 


