
 
                                               J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  2012. október 30.-án 
12 órakor  megtartott  üléséről. 
 
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. 
 
Jelen vannak:           
  Kaszanyi József  polgármester 
  Paskó Zoltán  alpolgármester 
  Gecser István  képviselő 
  Gér Viktor  képviselő 
  Kovácsné Dr. Dóczi Ildikó  képviselő 
  Lilik Pál  képviselő 
   
    
 
Meghívottak:              Mona Gyula  jegyző 
 
Távolmaradt:  Guth Jánosné  képviselő 
   
Kaszanyi József polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 
képviselőtestületi ülés határozatképes, mivel a 7  főből 6 jelen van, a megjelenési 
arány 85,71 %-os. 
 
Kaszanyi József polgármester előterjeszti az  ülés napirendjét.  
 
Képviselők részéről napirend felvételére javaslat nem volt.  
 
Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal. 
ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el. 
 
                                                   NAPIRENDEK: 
 
      Tárgy:                                                                                          Előadó: 

       
  

1.) Mende Községben 2*12 férőhelyes bölcsőde                     Kaszanyi József 
kiviteli terveinek elkészítése és építése tárgyában  polgármester 
kiírt közbeszerzési eljárásban beérkezett árajánlatok  
elbírálása. 
       
 
2.) Mende Községben 2*12 férőhelyes bölcsőde építéséhez   Kaszanyi József 
kapcsolódó műszaki ellenőr kiválasztása polgármester 
 
 
3.) A település intézményeihez kapcsolódó vagyonvédelmi     Kaszanyi József 
szolgáltatási ajánlat megvitatása   polgármester 



       
                                   
1./ Napirendi pont tárgyalása:  Mende Községben 2*12 férőhelyes bölcsőde 
kiviteli terveinek elkészítése és építése tárgyában kiírt közbeszerzési 
eljárásban beérkezett árajánlatok elbírálása. 
 
 
Előadó: Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József polgármester Ismerteti a bölcsőde közbeszerzéséhez kapcsolódó 
összegzést. 
 
Mende Község Önkormányzatának képviselői név szerinti szavazás során az alábbi 
szavazatokat adták le: 
Gér Viktor              1 igen, 
Gecser István       1 igen, 
Kaszanyi József   1 igen,  
Kovácsné Dr. Dóczi Ildikó 1 igen, 
Lilik Pál  1 igen, 
Paskó Zoltán  1 igen szavazat. 
 
Mende Község Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozta meg.  
 
 130/2012.(X.30.) számú Önk. határozat 
 Mende Községben 2*12 férőhelyes bölcsőde kiviteli terveinek  

elkészítése és építése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban  
beérkezett árajánlatok elbírálása. 
 
Mende Község Önkormányzatának képviselő-testülete „Mende községben 
2*12 férőhelyes bölcsőde kiviteli terveinek elkészítése és építése” tárgyában 
kiírt  hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
eredményeként az alábbi sorrendet állapítja meg: 

 
1. Nyertes ajánlattevő:  Bata 2001 Kft  

 2235 Mende Tél utca 17. Cg.13-09-088697 
 

 A nyertes ajánlati ár: 109.351.312 + Áfa (bruttó: 138.876.166,-Ft) 
 
 

A Képviselőtestület a szerződés megkötésével  Kaszanyi József polgármestert 
bízza meg. 

 
          Határidő: szerződés megkötésére: 2012. november 10 
          Felelős: Kaszanyi József polgármester 
 

 
2./ Napirendi pont tárgyalása:  Mende Községben 2*12 férőhelyes bölcsőde 
építéséhez kapcsolódó műszaki ellenőr kiválasztása 
 



 
Előadó: Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: A bölcsőde pályázattal kapcsolatban műszaki ellenőrzés 
elkerülhetetlen, beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb került kiválasztásra. 3 
árajánlat érkezett, melyeket benyújtották a következők: a Vektor Bau Kft, Giricz Béla 
építész,Medvezcki Béla építészmérnök. A legkedvezőbb árajánlatot bruttó 
3.263.900.-Ft összegben a Vektor Bau Kft. nyújtotta be.  
 
Mende Község Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozta meg.  
 
 131/2012.(X.30.) számú Önk. határozat 
 Mende Községben 2*12 férőhelyes bölcsőde 
           építéséhez kapcsolódó műszaki ellenőr kiválasztása 

 
 Mende Község Önkormányzatának képviselő-testülete „Mende községben 
2*12 férőhelyes bölcsőde építéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri 
tevékenység” ellátásával a benyújtott árajánlatok alapján a Vektor-Bau Kft-vel 
(2230 Gyömrő Szent István u. 14) köt szerződést. A nyertes ajánlati ár: 
2.570.000,-Ft+Áfa (Bruttó 3.263.900,-Ft) 

 
A Képviselőtestület a szerződés megkötésével a Kaszanyi József 
polgármestert bízza meg. 

 
 Határidő: szerződés megkötésére: 2012. november 10 

            Felelős: Kaszanyi József polgármester 
  

 3./ Napirendi pont tárgyalása:  A település intézményeihez kapcsolódó 
vagyonvédelmi szolgáltatási ajánlat megvitatása   

Előadó: Kaszanyi József polgármester 
 
Kaszanyi József: A Brand Sec. Kft. vagyonvédelemmel foglalkozó cég, ügyvezetője 
tájékoztató anyagot nyújtott be a Képviselőtestület elé. A település 
intézményrendszereivel kapcsolatban ajánlja vagyonvédelmi szolgáltatásait. 
Ismertetném az ajánlatát. 
 
A napirend írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kaszanyi József: Javaslom, hogy 2-3 árajánlatot kérjünk be még a 
vagyonvédelemmel kapcsolatban.  
 
Mende Község Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozta meg.  
 
 132/2012.(X.30.) számú Önk. határozat 

A település intézményeihez kapcsolódó  
vagyonvédelmi szolgáltatási ajánlat megvitatása             
 



Mende község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
felkéri Kaszanyi József polgármestert, hogy a  
vagyonvédelemmel kapcsolódóan még 2 árajánlatot kérjen be, hogy a 
Képviselőtestület dönteni tudjon. 
 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kaszanyi József polgármester a képviselőtestületi ülést 13 órakor berekesztette. 
 
 
                                                       -kmf-    
 
 
 Kaszanyi József                 Mona Gyula 
   polgármester                    jegyző 
 


