
Pusztamonostor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
 
 
 
 
 

14. 
 
 
 
 
 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2022. augusztus 18-án csütörtökön 08:00 órakor tartott  

soron kívüli ülésének határozati mutatója 
 
 
 
 
 
 

Határozatok: 
 

 
93/2022.(VIII.18.) Képviselő-testületi határozat 
az ülés napirendi pontjának elfogadásáról, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztásáról 
 
94/2022.(VIII.18.) Képviselő-testületi határozat 
a TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00024 azonosítószámú, „Pusztamonostor belterület védelmét szolgáló 
vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója” című projekthez kapcsolódó „vízelvezető-hálózat 
fejlesztése, rekonstrukciója” tárgyú, folyamatban lévő közbeszerzési eljárás 3 db ajánlattevői ajánlat 
érvénytelensége tárgyában 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. augusztus 

18-án csütörtökön 08:00 órai kezdettel megtartott soron kívüli ülésén 
 

Az ülés helye: Községháza 
 

Jelen vannak: Elek Krisztián, Lajkóné Vincze Ildikó, Farkas Ferenc, Képviselő-testületi tagok 
   Kardos Veronika polgármester 
    

  dr. Voller Erika jegyző  
 

Távol maradt:       Kissné Pető Brigitta, Bajtai Miklós és dr. Kakas Tünde Képviselők 
    

Kardos Veronika: Köszöntöm a jelenlévőket. Külön köszöntöm dr. Voller Erika jegyző asszonyt. 
Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Györgyfiné Balogh Zsuzsannát, hitelesítőknek Elek Krisztián és 
Lajkóné Vincze Ildikó képviselőket.  
Kérem, a meghívóban szereplő napirend tárgyalását. 
 
A Képviselő-testület 4 egybehangzó igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 
93/2022.(VIII.18.) Képviselő-testületi határozat 
az ülés napirendi pontjának elfogadásáról, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztásáról 
 
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. augusztus 18-i soron kívüli ülés 
meghívójában szereplő napirendi pontját elfogadja. 
Az ülés jegyzőkönyvvezetőjének Györgyfiné Balogh Zsuzsanna köztisztviselőt, hitelesítőknek Elek 
Krisztián és Lajkóné Vincze Ildikó képviselőket választja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 

 
1. napirendi pont: Előterjesztés a TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00024 azonosítószámú, 
„Pusztamonostor belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója” 
című projekthez kapcsolódó „vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési 
eljárás előkészítéséről 
 
Kardos Veronika: A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történik. Három ajánlatot 
kell érvénytelenítenünk, mert nem teljesítették határidőre a hiánypótlást. A kiküldött anyagban 
minden részletezve van. Van-e kérdésetek? 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 4 egybehangzó igennel meghozta a következő 
határozatot: 
 
94/2022.(VIII.18.) Képviselő-testületi határozat 
a TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00024 azonosítószámú, „Pusztamonostor belterület védelmét szolgáló 
vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója” című projekthez kapcsolódó „vízelvezető-hálózat 
fejlesztése, rekonstrukciója” tárgyú, folyamatban lévő közbeszerzési eljárás 3 db ajánlattevői ajánlat 
érvénytelensége tárgyában 
 



Pusztamonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Pusztamonostor Község Önkormányzat (5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74..) Képviselő-
testülete egyetért az alábbiakkal, és döntése az alábbi:  

 
1.) Érvénytelen ajánlattevőnek mondjuk ki az alábbi ajánlattevőket: 
 
1.1. MÁTRAKÖZMŰ Mélyépítő Kft. (székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Mátrai Utca 2.) ajánlattevő 
 

Az érvénytelenség indoka: 
 
1. Előírás a Kbt. 65. § (7) bekezdésében: 

„Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy 
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.” 
 

Megállapítás és pótolandó hiány: 
 
A 3. értékelési szempont [M/1/2. szakembernek az MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez meghatározott 
szakmai gyakorlati időn felüli közlekedési építmények szakterületen szerzett többlet szakmai 
gyakorlata (hónapban,min.0 hó-max.60 hó)] tekintetében az ajánlatban ismertetett szakember, Tóth 
Gábor, az ajánlatba benyújtott dokumentumok szerint nem a MÁTRAKÖZMŰ Mélyépítő Kft.-vel 
munkaviszonyban lévő személy, őt ajánlattevő kapacitást biztosító személyként veszi igénybe. 
A „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” űrlap tartalma szerint Tóth Gábor, mint szakember egyéni 
vállalkozóként kerül igénybevételre. Az ajánlatba becsatolt, ajánlattevőnek Tóth Gáborral kötött 
előszerződéséből nem derül ki, hogy Tóth Gábor egyéni vállalkozóként kerül igénybevételre. 
Továbbá Tóth Gábor egyéni vállalkozó az EKR-ben a gazdasági szereplők között nem került 
feltüntetésre, így egyes, a kapacitás által is benyújtandó EKR űrlap nem került benyújtásra az ajánlatba. 
A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő a 2. számú hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés tárgyú 
ajánlatkérői dokumentumban előírta, hogy ajánlattevő, a Kbt. 71. § (1) bekezdés alapján hiánypótlás 
keretében 
 Tóth Gábor egyéni vállalkozót az EKR rendszer ajánlattevői felületén a „Gazdasági Szereplő – 
Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk” adatainál, „Kapacitásnyújtó szervezet”-ként 
szíveskedjen berögzíteni, és adja meg Tóth Gábor egyéni vállalkozóra vonatkozóan az EKR felület által 
kért adatokat (pl. adószám, székhely, stb.), valamint adja meg „A gazdasági szereplő képviselőire 
vonatkozó információk” EKR felület által kért adatait is. 
 a „Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról” EKR űrlapot Tóth Gábor egyéni 
vállalkozóra vonatkozóan is szíveskedjen kitölteni, majd benyújtani. 
 a „Kbt. 66. § (6) bek.” EKR űrlapon a „gazdasági szereplő alvállalkozót kíván igénybe venni” 
sorban a „nem” válasz helyett az „igen” választ írja ajánlattevő. 
 a „Kbt. 66. § (6) bek.” EKR űrlapon „A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, 
hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel (tevékenységeivel) 
összefüggésben kívánunk alvállalkozót igénybe venni:” sorban ajánlattevő tüntesse fel a következőt: 
MV-KÉ felelős műszaki vezetői feladatok ellátása 
 a „Kbt. 66. § (6) bek.” EKR űrlapon „A közbeszerzés teljesítésekor igénybe venni kívánt 
alvállalkozó neve és címe (amennyiben az ajánlat/részvételi jelentkezés benyújtásakor ismert)” 
sorban kerüljön feltüntetésre a következő: Tóth Gábor egyéni vállalkozó neve, valamint az egyéni 
vállalkozó székhely címe. 
 a „Kbt. 66. § (6) bek.” EKR űrlapon „A közbeszerzés azon része (tevékenységei), amellyel 
összefüggésben alvállalkozót veszünk igénybe” sorban kerüljön feltüntetésre a következő: MV-KÉ 
felelős műszaki vezetői feladatok ellátása 
 



2. Előírás a Kbt. 65. § (7) bekezdésében: 
„Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más 
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban 
a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében 
az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) 
bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más 
formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot…” 
 

Megállapítás és pótolandó hiány: 
 
Ajánlattevő becsatolta ajánlatába a Kbt. 65. § (7) bekezdésében hivatkozott, a kapacitást biztosító 
szervezettel kötendő kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, de abban kapacitást biztosító 
szervezetként Tóth Gábor került feltüntetésre, Tóth Gábor egyéni vállalkozó helyett. 
Ajánlatkérő a 2. számú hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés tárgyú ajánlatkérői dokumentumban 
előírta, hogy ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) bekezdés alapján hiánypótlás keretében a Kbt. 65. § (7) 
bekezdésében hivatkozott, a kapacitást biztosító szervezettel kötendő kötelezettségvállalást 
tartalmazó okiratot (előszerződést) olyan tartalommal csatolja be, hogy abban  
 az előszerződést kötő félként az első oldalon ne az szerepeljen, hogy Tóth Gábor, hanem hogy 
Tóth Gábor egyéni vállalkozó, valamint  
 az előszerződést kötő fél Tóth Gábor egyéni vállalkozó esetében kerüljön feltüntetésre az 
egyéni vállalkozás 
- székhely címe és 
- adószáma 
   is. 
 
3. Előírás az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/1. b) pontban:  
„Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 
jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell: 
- a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot, melyben fel kell tüntetnie a kamarai 
nyilvántartási számát, elérési útvonalát, továbbá a jogosultság megszerzésnek időpontját.” 

Megállapítás és pótolandó hiány: 
Ajánlattevő által az ajánlatába becsatolt, Tóth Gábor szakember által aláírt rendelkezésre állási 
nyilatkozat nem tartalmazza a szakember kamarai jogosultság elérési útvonalát. 
Ajánlatkérő a 2. számú hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés tárgyú ajánlatkérői dokumentumban 
előírta, hogy ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) bekezdés alapján hiánypótlás keretében csatolja be Tóth Gábor 
MV-KÉ jogosultságú szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát olyan tartalommal, hogy abban 
immár az „Elérési útvonal (adott esetben):” sor is legyen kitöltve, megadva azon sorban az MV-KÉ 
jogosultság kamarai elérési útvonalát. 
 
4. Előírás az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, Alkalmassági 
minimumkövetelmény(ek) M/2. pontjában: 
 
„Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha: 
M/2. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) nem rendelkezik: 
Az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben a szerződést kötő 
másik fél által adott olyan referencia igazolással és/vagy referencia igazolásokkal, amely legalább 1 
darab, összesen 3.500 fm hosszúságú, sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett csapadékvíz-
elvezető rendszer (ki)építésére, és/vagy felújítására, és/vagy bővítésére vonatkozott. 



Az ajánlatkérő csapadékvíz-elvezető rendszer alatt a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 7. 
§ (4) bekezdés g) pontjára figyelemmel érti egyrészt a település belterületén, és/vagy külterületen a 
csapadékvíz elkülönített elvezetését biztosító árkokat és vízilétesítményeket. A vízilétesítményekbe 
beletartoznak a zárt csapadékcsatornák, a csapadékvíz elvezető csövek is. Ajánlatkérő 5 év alatt a 
321/2015. Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de 
legfeljebb nyolc éven belül megkezdett munkálatokat érti.” 

Megállapítás és pótolandó hiány: 
Ajánlattevő által az ajánlata 45. és 46. oldalán becsatolt referencia igazolásban a mennyiségi adat nem 
„fm”-ben, hanem „m”-ben szerepel. Továbbá a referencia igazolásban nem szerepel a sikeres műszaki 
átadás-átvétel időpontja, valamint a csapadékvíz-elvezető rendszer elnevezés nem rendszer 
elnevezéssel szerepel. 
Ajánlatkérő a 2. számú hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés tárgyú ajánlatkérői dokumentumban 
előírta, hogy ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) bekezdés alapján hiánypótlás keretében csatolja be az 
ajánlatába az ajánlata 45. oldalán benyújtott referencia igazolást [(lásd M. Községi Önkormányzat által 
kiállított referencia igazolás), (illetve más referencia igazolás is megfelelő, ha az megfelel a felhívás 
III.1.3) M/2. pont előírásainak)] olyan tartalommal, hogy abban 
 a mennyiségi adat ne „m”-ben, hanem „fm”-ben szerepeljen; 
 szerepeljen a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja év, hó, nap formában, a 
következőképpen: sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja: 2020.05.25.  
(Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 2020.05.25.-ai dátum egy példa, mely a hiánypótlás keretében 
benyújtásra kerülő referencia igazolás tartalmára tekintettel más év, hó, nap is lehet). 
 szerepeljen a csapadékvíz-elvezető rendszer (ki)építése, és/vagy felújítása, és/vagy bővítése 
vonatkozó szövegezés is. 
 
MÁTRAKÖZMŰ Mélyépítő Kft. (székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Mátrai Utca 2) Ajánlattevő 
hiánypótlását a 2022.08.11. napján 18:00 órás hiánypótlási határidőig nem teljesítette, így a fentiekre 
figyelemmel ajánlata a 
 Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, ugyanis ajánlata egyéb módon nem felel 
meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, a fenti 1., 2. és 3. pontban előírtak nem teljesítése miatt. 
 Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, ugyanis ajánlattevő nem felel meg a 
szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a 
követelményeknek való megfelelést, ugyanis az ajánlatába becsatolt referencia igazolásban a 
mennyiségi adat nem „fm”-ben, hanem „m”-ben szerepel, továbbá a referencia igazolásban nem 
szerepel a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja, valamint a csapadékvíz-elvezető rendszer 
elnevezés nem rendszer elnevezéssel szerepel, s a 2. számú hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés 
tárgyú ajánlatkérői dokumentumban előírta hiánypótlást ajánlattevő a hiánypótlási határidőig nem 
teljesítette. 
1.2.  Szatlóczki Solutions kft (székhely: 5231 Fegyvernek, Hársfa út 15.) ajánlattevő 
 

Az érvénytelenség indoka: 
 
Előírás a közbeszerzési dokumentum II. Fejezet 2.6. pontjában a 2. és 3. értékelési szempont kapcsán: 
„A szakember értékelési szempont szerinti megajánlás során benyújtandó dokumentumok köre: 
… Szakember önéletrajza – Felolvasólap szerinti megajánlás alátámasztására.” 
 
Előírás a közbeszerzési dokumentum II. Fejezet 2.10. pontjában: 
 
Az ajánlatba benyújtandó többek között: 
 

4. sz. melléklet A 2. és 3. értékelési részszempontra bemutatott szakember szakmai önéletrajza 



(Abban az esetben, ha a felolvasólapon a 2. és 3. értékelési részszempont 
vonatkozásában 0-nál nagyobb érték kerül megajánlásra),  

 

6. sz. melléklet Szakember rendelkezésre állási nyilatkozata, figyelemmel a III.1.3) M/1. pont 
előírására 

Megállapítás és pótolandó hiány: 
Ajánlattevő megjelölte ajánlatában a 2. és 3. értékelési szempontra vonatkozóan a szakember nevét 
(Szatlóczki Attila), valamint a felolvasólapon a szakmai többlet tapasztalat időtartamát (a 2. és 3. 
értékelési szempontra vonatkozóan azonosan 60 hónap), viszont nem csatolta be ezek alátámasztására 
a Szatlóczki Attila szakember által aláírt önéletrajzot/önéletrajzokat a 2. és 3. értékelési szempont 
alátámasztására, valamint a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. Ajánlatkérő az 1. számú 
hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés tárgyú ajánlatkérői dokumentumban előírta, hogy ajánlattevő 
a Kbt. 71. § (1) bekezdés alapján hiánypótlás keretében csatolja be: 
 a 2. értékelési szempont [M/1/1. szakembernek MV-VZ jogosultság megszerzéséhez 
meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli vízgazdálkodási építmények szakterületen szerzett 
többlet szakmai gyakorlata (hónapban, min.0 hó-max.60 hó)], valamint 
 a 3. értékelési szempont [M/1/2. szakembernek az MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez 
meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli közlekedési építmények szakterületen szerzett többlet 
szakmai gyakorlata (hónapban,min.0 hó-max.60 hó)] 
alátámasztására, a közbeszerzési dokumentum II. Fejezet II.6. pontjára figyelemmel összeállítandó 
alábbi dokumentumokat: 
 

 A 2. és 3. értékelési részszempontra bemutatott szakember (Szatlóczki Attila) saját kezűleg aláírt 
és kitöltött szakmai önéletrajza 
 (lásd közbeszerzési dokumentum V. Fejezet 4. számú iratminta) 

 

 
Szatlóczki Attila szakember rendelkezésre állási nyilatkozata. 
(lásd közbszerzési dokumentum V. Fejezet 4. számú iratminta) 

 

 
Ajánlattevő hiánypótlását a 2022.07.29. napján 18:00 órás hiánypótlási határidőig nem teljesítette, így 
a fentiekre figyelemmel ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e)  pontja alapján érvénytelen, ugyanis 
ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban (lásd felhívás VI.3.4) További információk 
12) pontja: „Ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a közbeszerzési 
dokumentum és a Kbt. által előírt egyéb nyilatkozatokat és dokumentumokat”.) és a közbeszerzési 
dokumentumokban (lásd közbeszerzési dokumentum II. fejezet 6. pont, valamint közbeszerzési 
dokumentum II. fejezet 10. pont), meghatározott feltételeknek. 
 
1.3. Stone Dekor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2143 
Kistarcsa, Raktár Körút 1.) ajánlattevő 
 

Az érvénytelenség indoka: 
Előírás a közbeszerzési dokumentum II. Fejezet 2.6. pontjában: 

„A párhuzamos munkavégzés esetén a szakmai gyakorlat ideje nem ér duplán, vagy többszörösen.” 
„Ajánlatkérő felhívja tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a bemutatásra kerülő szakember által 
ellátott feladattal érintett időtartamot lehet többlet szakmai tapasztalat időtartamaként (egyaránt 
év/hó bontásban) rögzíteni, és nem az adott projekt/beruházás/munka teljes időtartamát a kezdő és 
befejező időpont megadásával.” 

Megállapítás és pótolandó hiány: 
Ajánlattevő becsatolta ajánlatába a 2. értékelési szempont [M/1/1. szakembernek MV-VZ jogosultság 
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli vízgazdálkodási építmények 



szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapban, min.0 hó-max.60 hó)] alátámasztására 
Vörös Csaba MV-VZ jogosultságú szakember önéletrajzát, akivel kapcsolatban ajánlata felolvasólapján 
27 hónap többlet szakmai gyakorlat került feltüntetésre. 
Ajánlatkérő a becsatolt önéletrajz tartalma alapján megállapította, hogy annak jelenlegi adatai alapján 
a 27 hónap többlet szakmai gyakorlat időtartama nem alátámasztott. Ajánlatkérő az 1. számú 
hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés tárgyú ajánlatkérői dokumentumban előírta, hogy ajánlattevő 
a Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján hiánypótlás keretében csatolja be a 2. értékelési szempont 
alátámasztására Vörös Csaba MV-VZ jogosultságú szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát olyan 
tartalommal, hogy a felolvasólapon szereplő 27 hónap többlet szakmai gyakorlat időtartama 
alátámasztott legyen. 
[Az önéletrajban jelenleg ugyanis a 3. sor 2015. június – 2015. december hónap közötti időszakra 
megjelölt 3 hónap átfedésben van a 4. sor 2015. június – 2015. december hónap közötti időszakra 
megjelölt 7 hónappal, így a 3. sorban a 2015. június – 2015. december hónap közötti 3 hónap szakmai 
tapasztalat, a 4. sorral való átfedés miatt 0 (nulla) hónap. Továbbá az utolsó szakmai tapasztalat 
sorban, a „Fót, Ibolyás utca csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése” sorban nem szerepel, hogy azon 
sorban megjelölt 2 hónap szakmai tapasztalat időtartama, mettől (év, hónap) – meddig (év, hónap) 
tartott.]. 
 
Ajánlattevő hiánypótlását a 2022.07.29. napján 18:00 órás hiánypótlási határidőig nem teljesítette, így 
a fentiekre figyelemmel ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e)  pontja alapján érvénytelen, ugyanis 
ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban (lásd felhívás VI.3.4) További információk 
12) pontja: „Ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a közbeszerzési 
dokumentum és a Kbt. által előírt egyéb nyilatkozatokat és dokumentumokat”.) és a közbeszerzési 
dokumentumokban (lásd közbeszerzési dokumentum II. fejezet 6. pont), meghatározott feltételeknek. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Veronika polgármester 
 
 
Mivel több napirendi pont nem volt Kardos Veronika polgármester 08:10 órakor bezárta az ülést. 
 
 
 
 
 

Kardos Veronika     dr. Voller Erika 
polgármester           jegyző 

 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  
 
 
 
 
 
           Elek Krisztián      Lajkóné Vincze Ildikó 

                alpolgármester                                       képviselő 


