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MEGHÍVÓ
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2021. szeptember 1-én (szerda) 17.30 órakor rendkívüli testületi ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Pilisszentkereszt, Fő út 12.

Napirendi javaslat

1. Pilisszentkereszt Dobogókői út kijelölt területeinek felújítási munkálatai
Előterjesztő: polgármester
2. Pilisszentkereszt belterületi közterületeinek karbantartását segítő eszközfejlesztés
Előterjesztő: polgármester
3. Hozzájárulás kérés a „Dobogókő” elnevezés használatához
Előterjesztő: polgármester

Pilisszentkereszt, 2021. augusztus 31.

Peller Márton
polgármester

Meghívottak:
PNÖ elnök
PSZÖ elnök

1./Napirend: Pilisszentkereszt Dobogókői út kijelölt területeinek felújítási munkálatai.
Előterjesztő:

polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2021. szeptember 1.-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével pályázatot hirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának pályázata támogatást nyert az
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyában létrejött BMÖFT/58/2019 iktatószámú Támogatói okirat, valamint a Belügyminisztérium Pogácsás Tibor
önkormányzati államtitkár úr által engedélyezett módosítás alapján, a „Pilisszentkereszt
Dobogókői út kijelölt területeinek felújítási munkálataira”.
A pályázatunkban szereplő felújítási munkálatokhoz kapcsolódó ajánlattételi felhívásra
beérkező ajánlatok szerint, a mellékelt tanácsadói szakvélemények alapján javaslom az alábbi
határozati javaslatok elfogadását.
Határozati javaslat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyában létrejött BMÖFT/5-8/2019
iktatószámú Támogatói okirat, valamint a Belügyminisztérium Pogácsás Tibor önkormányzati
államtitkár úr által engedélyezett módosítás alapján, a „Pilisszentkereszt Dobogókői út
kijelölt területeinek felújítási munkálataira” projektcímen a műszaki ellenőrzés tárgyú
beszerzési eljárás lezárásaként az alábbi döntéseket hozza:
1.

Az UTI-H Bt. (2000 Szentendre, Szentlászlói út 157/A.) ajánlata érvényes.

2.

A Monographic Kft. (2220 Vecsés, Rózsa utca 13.) ajánlata érvényes.

3.
4.

Bárány Lajos ev. (2700 Cegléd, Szent Imre h. 17. 10/56.) ajánlata érvénytelen.
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot az UTI-H Bt.
(2000 Szentendre, Szentlászlói út 157/A.) tette, bruttó 520.700,- Ft, azaz ötszázhúszezer hétszáz forint értékben.

5.

A beszerzési eljárás eredményes volt.

6.

Az eljárás nyertese az UTI-H Bt. (2000 Szentendre, Szentlászlói út 157/A.).

7.

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse az
ajánlattevőket és az eljárás nyertesével a szerződést kösse meg.

Határozati javaslat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyában létrejött BMÖFT/5-8/2019
iktatószámú Támogatói okirat, valamint a Belügyminisztérium Pogácsás Tibor önkormányzati
államtitkár úr által engedélyezett módosítás alapján, a „Pilisszentkereszt Dobogókői út
kijelölt területeinek felújítási munkálataira” projektcímen a kivitelezési feladatok ellátása
tárgyú beszerzési eljárás lezárásaként az alábbi döntéseket hozza:
1.

A Deponátor Kft. (2330 Dunaharaszti, Kossuth L. u. 73.) ajánlata érvényes.

2.

A Via-Nortonia Kft. (1215 Budapest, Vasas u. 65-67.) ajánlata érvényes.

3.

A Hidrográd Kft. (2330 Dunaharaszti, Ganz Ábrahám u. 7.) ajánlata érvényes.

4.

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a Deponátor
Kft. (2330 Dunaharaszti, Kossuth L. u. 73.) tette, nettó 13.155.060,-Ft, azaz
tizenhárommillió-százötvenötezer-hatvan forint értékben.

5.

A beszerzési eljárás eredményes volt.

6.

Az eljárás nyertese a Deponátor Kft. (2330 Dunaharaszti, Kossuth L. u. 73.).

7.

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse az
ajánlattevőket és az eljárás nyertesével a szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2021. augusztus 31.
Peller Márton
polgármester
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KPG CONSULT TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Pest Megyei Bíróság Cg 13-09-091974
Adószám: 12885952-2-13
Bankszámla: 10103812-46050700-01000001
2700 Cegléd, Malom u. 18.
Tel: 53/500-956
Fax: 53/500-957
E-mail: kpgconsult@t-online.hu

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Peller Márton polgármester
részére

Tárgy: tanácsadói szakvélemény

Tisztelt Polgármester Úr!
Polgármester Úr 2021. augusztus 17-én a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárást indított „Pilisszentkereszt
Dobogókői út kijelölt területeinek felújítási munkálatai” pályázat keretében a műszaki ellenőrzési feladatok
ellátása tárgyában. Az ajánlattételi felhívást 2021. augusztus 17-én közvetlenül küldte meg a kiválasztott három
vállalkozásnak. Az ajánlattételi határidő 2021. augusztus 19-én 11:00 órakor lejárt. A határidőig 3 vállalkozás nyújtott be
ajánlatot.
Az ajánlattevők közül két ajánlattevőt hiánypótlásra kellett felszólítani. A hiánypótlási felhívás 2021. augusztus 25-én
került kiküldésre az ajánlattevők részére. A hiánypótlási felhívásra csak az egyik ajánlattevő reagált.

AZ AJÁNLATOK ÉRVÉNYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA
1. számú ajánlattevő: UTI-H Bt. (2000 Szentendre, Szentlászlói út 157/A.)
Ajánlati ár mindösszesen (bruttó)

520.700,-

Ft

Az ajánlat 2021. augusztus 17-én 23:21 órakor elektronikus úton érkezett be. Az ajánlattevőt hiánypótlás benyújtására
felszólítottuk, hiánypótlást benyújtott.
Értékelés: Az ajánlattal kapcsolatban nem megfelelőség nem állapítható meg, az ajánlat az ajánlattételi felhívásban
meghatározottak figyelembe vételével került összeállításra. Az ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állásáról és az
alkalmasságáról megfelelő módon nyilatkozott. Ezek alapján javaslom megállapítani, hogy az ajánlat érvényes és
értékelésre kerül:
2. számú ajánlattevő: Monographic Kft. (2220 Vecsés, Rózsa utca 13.)
Ajánlati ár mindösszesen (bruttó)

1.016.000,-

Ft

Az ajánlat 2021. augusztus 18-án 7:34 órakor elektronikus úton érkezett be.
Értékelés: Az ajánlattal kapcsolatban nem megfelelőség nem állapítható meg, az ajánlat az ajánlattételi felhívásban
meghatározottak figyelembe vételével került összeállításra. Az ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állásáról és az
alkalmasságáról megfelelő módon nyilatkozott. Ezek alapján javaslom megállapítani, hogy az ajánlat érvényes és
értékelésre kerül:
3. számú ajánlattevő: Bárány Lajos ev. (2700 Cegléd, Szent Imre h. 17. 10/56.)
Ajánlati ár mindösszesen (bruttó)

950.000,-

Ft

Az ajánlat 2021. augusztus 19-én 8:30 órakor elektronikus úton érkezett be. Az ajánlattevőt hiánypótlás benyújtására
felszólítottuk, hiánypótlást nem nyújtott be.
Értékelés: Az ajánlattal kapcsolatban az alábbi nem megfelelőségek állapíthatók meg:
Az ajánlattevő nem csatolta ajánlatához az ajánlattételi felhívással együtt kiküldött iratmintákat (1.sz. melléklet, 2.sz.
melléklet, 3.sz. melléklet) kitöltve és cégszerűen aláírva. A hiányosságot hiánypótlás keretében sem pótolta.
Az ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állásáról és az alkalmasságáról nem nyilatkozott, ajánlattevői adatait nem adta
meg. Mindezek alapján javaslom megállapítani, hogy az ajánlat érvénytelen és értékelésre nem kerül:

AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE
A három beérkezett ajánlat közül két ajánlat érvényes. Az ajánlattételi felhívás szerint az ajánlatok bírálati szempontja a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot az
UTI-H Bt. (2000 Szentendre, Szentlászlói út 157/A.) tette. A legjobb ajánlatot benyújtó ajánlattevő által megajánlott
ellenszolgáltatás fedezete rendelkezésre áll. Mindezek alapján javaslom, hogy az eljárás legyen eredményes, kerüljön
kihirdetésre a nyertes ajánlattevő.

TANÁCSADÓI SZAKVÉLEMÉNY

1. OLDAL

KPG CONSULT TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Pest Megyei Bíróság Cg 13-09-091974
Adószám: 12885952-2-13
Bankszámla: 10103812-46050700-01000001
2700 Cegléd, Malom u. 18.
Tel: 53/500-956
Fax: 53/500-957
E-mail: kpgconsult@t-online.hu

DÖNTÉSI JAVASLAT
Javaslom, hogy a beszerzési eljárást lezáró döntésként a következő döntések kerüljenek meghozatalra:
1.

Az UTI-H Bt. (2000 Szentendre, Szentlászlói út 157/A.) ajánlata érvényes.

2.

A Monographic Kft. (2220 Vecsés, Rózsa utca 13.) ajánlata érvényes.

3.

Bárány Lajos ev. (2700 Cegléd, Szent Imre h. 17. 10/56.) ajánlata érvénytelen.

4.

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot az UTI-H Bt. (2000 Szentendre,
Szentlászlói út 157/A.) tette.

5.

A beszerzési eljárás eredményes volt.

6.

Az eljárás nyertese az UTI-H Bt. (2000 Szentendre, Szentlászlói út 157/A.).

Cegléd, 2021. augusztus 29.

Kovács Gábor
ügyvezető

TANÁCSADÓI SZAKVÉLEMÉNY

2. OLDAL

KPG CONSULT TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Pest Megyei Bíróság Cg 13-09-091974
Adószám: 12885952-2-13
Bankszámla: 10103812-46050700-01000001
2700 Cegléd, Malom u. 18.
Tel: 53/500-956
Fax: 53/500-957
E-mail: kpgconsult@t-online.hu

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Peller Márton polgármester
részére

Tárgy: tanácsadói szakvélemény

Tisztelt Polgármester Úr!
Polgármester Úr 2021. augusztus 17-én a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárást indított „Pilisszentkereszt
Dobogókői út kijelölt területeinek felújítási munkálatai” pályázat keretében a kivitelezési feladatok ellátása
tárgyában. Az ajánlattételi felhívást 2021. augusztus 17-én közvetlenül küldte meg a kiválasztott három vállalkozásnak.
Az ajánlattételi határidő 2021. augusztus 19-én 11:00 órakor lejárt. A határidőig 3 vállalkozás nyújtott be ajánlatot.
Az ajánlattevők közül egy ajánlattevőt hiánypótlásra kellett felszólítani. A hiánypótlási felhívás 2021. augusztus 25-én
került kiküldésre az ajánlattevők részére. A hiánypótlási felhívásra az ajánlattevő reagált.

AZ AJÁNLATOK ÉRVÉNYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA
1. számú ajánlattevő: Deponátor Kft. (2330 Dunaharaszti, Kossuth L. u. 73.)
Ajánlati ár mindösszesen (nettó)

13.155.060,-

Ft

Az ajánlat 2021. augusztus 19-én 8:43 órakor elektronikus úton érkezett be.
Értékelés: Az ajánlattal kapcsolatban nem megfelelőség nem állapítható meg, az ajánlat az ajánlattételi felhívásban
meghatározottak figyelembe vételével került összeállításra. Az ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állásáról és az
alkalmasságáról megfelelő módon nyilatkozott, az árazott költségvetést csatolta. Ezek alapján javaslom megállapítani,
hogy az ajánlat érvényes és értékelésre kerül:
2. számú ajánlattevő: Via-Nortonia Kft. (1215 Budapest, Vasas u. 65-67.)
Ajánlati ár mindösszesen (nettó)

13.821.840,-

Ft

Az ajánlat 2021. augusztus 19-én 10:38 órakor elektronikus úton érkezett be. Az ajánlattevőt hiánypótlás benyújtására
felszólítottuk, hiánypótlást benyújtott.
Értékelés: Az ajánlattal kapcsolatban a következő nem megfelelőség állapítható meg: az ajánlattevő a kizáró okok
fenn nem állásáról és az alkalmasságáról nem csatolt nyilatkozatot. Mivel az ajánlattételi felhívás nem biztosította a
hiánypótlás lehetőségét javaslom megállapítani, hogy az ajánlat érvénytelen és értékelésre nem kerül:
3. számú ajánlattevő: Hidrográd Kft. (2330 Dunaharaszti, Ganz Ábrahám u. 7.)
Ajánlati ár mindösszesen (nettó)

13.530.550,-

Ft

Az ajánlat 2021. augusztus 19-én 10:57 órakor elektronikus úton érkezett be.
Értékelés: Az ajánlattal kapcsolatban nem megfelelőség nem állapítható meg, az ajánlat az ajánlattételi felhívásban
meghatározottak figyelembe vételével került összeállításra. Az ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állásáról és az
alkalmasságáról megfelelő módon nyilatkozott, az árazott költségvetést csatolta. Ezek alapján javaslom megállapítani,
hogy az ajánlat érvényes és értékelésre kerül:

AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE
A három beérkezett ajánlat közül két ajánlat érvényes. Az ajánlattételi felhívás szerint az ajánlatok bírálati szempontja a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a
Deponátor Kft. (2330 Dunaharaszti, Kossuth L. u. 73.) tette. A legjobb ajánlatot benyújtó ajánlattevő által megajánlott
ellenszolgáltatás fedezete rendelkezésre áll. Mindezek alapján javaslom, hogy az eljárás legyen eredményes, kerüljön
kihirdetésre a nyertes ajánlattevő.

TANÁCSADÓI SZAKVÉLEMÉNY

1. OLDAL

KPG CONSULT TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Pest Megyei Bíróság Cg 13-09-091974
Adószám: 12885952-2-13
Bankszámla: 10103812-46050700-01000001
2700 Cegléd, Malom u. 18.
Tel: 53/500-956
Fax: 53/500-957
E-mail: kpgconsult@t-online.hu

DÖNTÉSI JAVASLAT
Javaslom, hogy a beszerzési eljárást lezáró döntésként a következő döntések kerüljenek meghozatalra:
1.

A Deponátor Kft. (2330 Dunaharaszti, Kossuth L. u. 73.) ajánlata érvényes.

2.

A Via-Nortonia Kft. (1215 Budapest, Vasas u. 65-67.) ajánlata érvényes.

3.

A Hidrográd Kft. (2330 Dunaharaszti, Ganz Ábrahám u. 7.) ajánlata érvényes.

4.

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a Deponátor Kft. (2330 Dunaharaszti,
Kossuth L. u. 73.) tette.

5.

A beszerzési eljárás eredményes volt.

6.

Az eljárás nyertese a Deponátor Kft. (2330 Dunaharaszti, Kossuth L. u. 73.).

Cegléd, 2021. augusztus 29.

Kovács Gábor
ügyvezető

TANÁCSADÓI SZAKVÉLEMÉNY

2. OLDAL

KPG CONSULT TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Pest Megyei Bíróság Cg 13-09-091974
Adószám: 12885952-2-13
Bankszámla: 10103812-46050700-01000001
2700 Cegléd, Malom u. 18.
Tel: 53/500-956
Fax: 53/500-957
E-mail: kpgconsult@t-online.hu

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Peller Márton polgármester
részére

Tárgy: tanácsadói szakvélemény

Tisztelt Polgármester Úr!
Polgármester Úr 2021. augusztus 25-én a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárást indított „Pilisszentkereszt
belterületi közterületeinek karbantartását segítő eszközfejlesztés” tárgyában. Az ajánlattételi felhívást 2021.
augusztus 25-én közvetlenül küldte meg a kiválasztott három vállalkozásnak. Az ajánlattételi határidő 2021. augusztus
27-én 11:00 órakor lejárt. A határidőig 3 vállalkozás nyújtott be ajánlatott.

AZ AJÁNLATOK ÉRVÉNYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA
1. számú ajánlattevő: Royal Marine Kft. (6045 Ladánybene, Kossuth Lajos u. 2/A.)
Ajánlati ár mindösszesen (nettó)

11.807.000,-

Ft

Az ajánlat 2021. augusztus 26-án 09:49 órakor elektronikus úton érkezett be.
Értékelés: Az ajánlattal kapcsolatban nem megfelelőség nem állapítható meg, az ajánlat az ajánlattételi felhívásban
meghatározottak figyelembe vételével került összeállításra. Az ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állásáról és az
alkalmasságáról megfelelő módon nyilatkozott, részletes beárazott eszközlistát csatolt. Ezek alapján javaslom
megállapítani, hogy az ajánlat érvényes és értékelésre kerül:
2. számú ajánlattevő: SZABB Kft. (6050 Lajosmizse, Móra Ferenc u. 13.)
Ajánlati ár mindösszesen (nettó)

12.932.000,-

Ft

Az ajánlat 2021. augusztus 26-án 09:53 órakor elektronikus úton érkezett be.
Értékelés: Az ajánlattal kapcsolatban nem megfelelőség nem állapítható meg, az ajánlat az ajánlattételi felhívásban
meghatározottak figyelembe vételével került összeállításra. Az ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állásáról és az
alkalmasságáról megfelelő módon nyilatkozott, részletes beárazott eszközlistát csatolt. Ezek alapján javaslom
megállapítani, hogy az ajánlat érvényes és értékelésre kerül:
3. számú ajánlattevő: Y Klímatechnika Kft. (6045 Ladánybene, Fő utca 26.)
Ajánlati ár mindösszesen (nettó)

12.733.000,-

Ft

Az ajánlat 2021. augusztus 26-án 09:55 órakor elektronikus úton érkezett be.
Értékelés: Az ajánlattal kapcsolatban nem megfelelőség nem állapítható meg, az ajánlat az ajánlattételi felhívásban
meghatározottak figyelembe vételével került összeállításra. Az ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állásáról és az
alkalmasságáról megfelelő módon nyilatkozott, részletes beárazott eszközlistát csatolt. Ezek alapján javaslom
megállapítani, hogy az ajánlat érvényes és értékelésre kerül:

AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE
A három beérkezett ajánlat közül két ajánlat érvényes. Az ajánlattételi felhívás szerint az ajánlatok bírálati szempontja a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a
Royal Marine Kft. (6045 Ladánybene, Kossuth Lajos u. 2/A.) tette. A legjobb ajánlatot benyújtó ajánlattevő által
megajánlott ellenszolgáltatás fedezete rendelkezésre áll. Mindezek alapján javaslom, hogy az eljárás legyen eredményes,
kerüljön kihirdetésre a nyertes ajánlattevő.

DÖNTÉSI JAVASLAT
Javaslom, hogy a beszerzési eljárást lezáró döntésként a következő döntések kerüljenek meghozatalra:
1.

A Royal Marine Kft. (6045 Ladánybene, Kossuth Lajos u. 2/A.) ajánlata érvényes.

2.

A SZABB Kft. (6050 Lajosmizse, Móra Ferenc u. 13.) ajánlata érvényes.

3.

Az Y Klímatechnika Kft. (6045 Ladánybene, Fő utca 26.) ajánlata érvényes.

4.

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a Royal Marine Kft. (6045 Ladánybene,
Kossuth Lajos u. 2/A.) tette.

5.

A beszerzési eljárás eredményes volt.

6.

Az eljárás nyertese a Royal Marine Kft. (6045 Ladánybene, Kossuth Lajos u. 2/A.).

Cegléd, 2021. augusztus 29.
Kovács Gábor
ügyvezető
TANÁCSADÓI SZAKVÉLEMÉNY

1. OLDAL

2./Napirend: Pilisszentkereszt
eszközfejlesztés

belterületi

közterületeinek

karbantartását

Előterjesztő:

segítő

polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2021. szeptember 1.-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében
Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések
önkormányzatai/önkormányzatok társulásai számára kommunális eszközök beszerzésére.
A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára a
belterületi közterületek rendezettségének támogatása, feltételeinek javítása, megfelelő
eszközállomány biztosítása.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának „Pilisszentkereszt belterületi közterületeinek
karbantartását segítő eszközfejlesztés” projektcímű pályázata - a Magyar Falu Program
kommunális eszközbeszerzés / 2021 pályázati kiírásán - 14.994.890,- Ft-os vissza nem
térítendő támogatásban részesült.
A pályázatunkban szereplő eszközök beszerzéséhez kapcsolódó ajánlattételi felhívásra
beérkező ajánlatok szerint, a mellékelt tanácsadói szakvélemények alapján javaslom az alábbi
határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a „Pilisszentkereszt
belterületi közterületeinek karbantartását segítő eszközfejlesztés” projektcímű beszerzési
eljárásának lezárásaként az alábbi döntéseket hozza:
1.
2.
3.
4.

A Royal Marine Kft. (6045 Ladánybene, Kossuth Lajos u. 2/A.) ajánlata érvényes.
A SZABB Kft. (6050 Lajosmizse, Móra Ferenc u. 13.) ajánlata érvényes.
Az Y Klímatechnika Kft. (6045 Ladánybene, Fő utca 26.) ajánlata érvényes.
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a Royal Marine
Kft. (6045 Ladánybene, Kossuth Lajos u. 2/A.) tette, nettó 11.807.000,- Ft, azaz
tizenegymillió-nyolcszázhétezer forint értékben.

5.
6.
7.

A beszerzési eljárás eredményes volt.
Az eljárás nyertese a Royal Marine Kft. (6045 Ladánybene, Kossuth Lajos u. 2/A.).
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse az
ajánlattevőket és az eljárás nyertesével a szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2021. augusztus 31.

Peller Márton
polgármester

3./Napirend: Hozzájárulás kérés a „Dobogókő” elnevezés használatához
Előterjesztő:

polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2021.szeptember 1-i rendkívüli ülésén

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Imre-Kandó János megkereste önkormányzatunkat, hogy egy újonnan megalakuló civil
egyesület Dobogókő Polgárőr Egyesület néven kíván működni. Az egyesület működési
területe Dobogókőn lesz.
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Cnytv) 21. § (4) bekezdése előírja, hogy
amennyiben a szervezet neve olyan elnevezést tartalmaz, amelyhez másnak jogi érdeke
fűződik, úgy be kell nyújtani a bírósághoz a jogosult hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatot.
Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
újonnan megalakuló egyesület nevében használhassa a „Dobogókő” elnevezést, és Dobogókő
Polgárőr Egyesület név alatt kérje nyilvántartásba vételét a bíróságtól.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2021. szeptember 1.

Peller Márton
polgármester

