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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
KÉSZÜLT: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. május 18-i  rendkívüli 
üléséről. 
 
Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal – Pásztó, Kölcsey u. 35.  
 
Jelen vannak: Farkas Attila polgármester,  Bodrogi István alpolgármester, Barna Tiborné 
alpolgármester, Káposzta Csaba, Szabó Ádám,  dr. Kanyó Roland, Veres Róbert,  dr. Halász 
István, Zeke Tamás képviselők.  
 
Dr. Sándor Balázs jegyző, Csépe-Ferencz Csilla, Genyéné Batta Nikoletta osztályvezetők, 
Dénes Anita Nonprofit Kft. vezetője, valamint Berzák Gyuláné, Tari Mihály Szervezési Osztály 
munkatársai.  
 
Farkas Attila köszönti a megjeneteket Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 
megválasztott 9 képviselőből 8 fő jelen van.  

Takácsné Salamon Katalin igazoltan van távol. 

Javaslatot tesz a napirendre a meghívó szerint.  
Szavazásra bocsátja. 
A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
77/2022. (V. 18.) számú határozata 
 
A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1. Javaslat „Varázsvölgy Pásztón” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 

 Előterjesztő: Dénes Anita Bírálóbizottság elnöke 
 
 

I. NAPIRENDI PONT 
 

Javaslat „Varázsvölgy Pásztón” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 

 Előterjesztő: Dénes Anita Bírálóbizottság elnöke 
 
Dénes Anita: A „Varázsvölgy Pásztón” eszközök beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívása  a Közbeszerzési Értesítőben 2022.03.26.-án  közzétételre került. 

A hirdetmény közzétételét követőn hét alkalommal érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti 
kérelem az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők részéről, melyekre megadtuk a 
válaszokat. 

A kiegészítő tájékoztatással összefüggésben a felhívást és a dokumentációt két alkalommal 
kellett módosítani. 
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A módosított ajánlattételi határidő lejártáig – 2022.04.22. 10.00 óra – az 1. részre: 2 db, a 2. 
részre 1 db ajánlat érkezett, míg a 3. részre nem érkezett ajánlat. 

A Bírálóbizottság megtartotta ülését, megtörtént az ajánlatok tartalmi ellenőrzése, ezen belül a 
felhívásban előírt kizáró okok és a kötelezően benyújtandó dokumentumok vizsgálata is. 

Megállapították, hogy az eljárás mind a három rész esetében  eredménytelen volt. 
Fentiek  alapján a Bírálóbizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy állapítsa meg a  
közbeszerzési eljárás eredménytelenségét, és zárja le az eljárást.  
 
Kérdés nem volt. 
Vélemény, észrevétel 
 
Dr. Kanyó Roland: A Pénzügyi és TEF Bizottság   megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra 
javasolja mindhárom  határozati javaslatot.  
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja az I.  határozati javaslatot.  Név szerinti szavazás szükséges. 
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.  
 
Név szerinti szavazás: Farkas Attila igen, Bodrogi István igen, Veres Róbert igen, Káposzta 
Csaba igen, dr. Kanyó Roland igen, dr. Halász István igen, Szabó Ádám igen, Zeke Tamás igen.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
78/2022. (V. 18.) számú határozata 
 
1.) A "Varázsvölgy Pásztón" új eszközeinek beszerzése 1. rész – Elektromos eszközök 

beszerzése tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárás – 
eredménytelen. 

Az eredménytelenség indoka: 

A "Varázsvölgy Pásztón" új eszközeinek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás 1. része 
tekintetében kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. 

Ajánlatkérő az 1. rész tekintetében az eljárást a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
eredménytelennek nyilvánítja. 

2.) Az eljárás során érvényes ajánlatot nyújtott be: nem releváns 

3.) Az eljárás során érvénytelen ajánlatot nyújtott be: 

3.1. A Gilux Hungary Kft. (1101 Budapest Kőbányai út 49. A. ép. 1. em.) az alábbi indokok 
alapján: 

Az ajánlattevő a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján – egyéb módon nem felel meg 
az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek – érvénytelen ajánlatot nyújtott be az alábbi 
indok miatt: 

− Az ajánlattevő 1. részre vonatkozó szakmai ajánlata nem felel meg minden tekintetben 
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az ajánlatkérő által előírt feltételeknek, tekintettel az 5. sorszámú érmés beléptető 
rendszer pontos típusának hiányosságára, a 2. sorszámú Italhűtő vitrin, a 10. sorszámú 
italhűtő, 13. sorszámú LED világító bárasztal és a 20. sorszámú tűzijáték formájú 
nagyméretű világító dísz egyes műszaki jellemzőinek előírt követelményeknek való 
meg nem felelésére. 

 

3.2. Devecseri Mónika E.V. (1145 Budapest Félhold utca 3/a.) az alábbi indokok alapján: 

Az ajánlattevő a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján – egyéb módon nem felel meg 
az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek – érvénytelen ajánlatot nyújtott be az alábbi 
indok miatt: 

− Az ajánlattevő 1. részre vonatkozó szakmai ajánlata nem felel meg minden tekintetben 
az ajánlatkérő által előírt feltételeknek. 

            A szakmai ajánlatában megajánlott termékek pontos típusa nem került megadásra. 

 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: Dénes Anita, Bírálóbizottság elnöke 
   Márkus Pál, Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a II.  határozati javaslatot. Név szerinti szavazás szükséges.  
A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.  
 
Név szerinti szavazás: Farkas Attila igen, Bodrogi István igen, Veres Róbert igen, Káposzta 
Csaba igen, dr. Kanyó Roland igen, dr. Halász István igen, Szabó Ádám igen, Zeke Tamás igen.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
79/2022. (V. 18.) számú határozata 
 
1.) A "Varázsvölgy Pásztón" új eszközeinek beszerzése 2. rész – Háztartási eszközök 

beszerzése tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárás 
eredménytelen. 

Az eredménytelenség indoka: 

Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése szerint előírta, hogy az eljárásban alkalmazza a Kbt. 
75. § (2) bekezdés e) pontját. A "Varázsvölgy Pásztón" új eszközeinek beszerzése tárgyú 
közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében az ajánlati határidőig 1 (egy) db ajánlat érkezett 
be. Ajánlatkérő a 2. rész tekintetében az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján 
eredménytelennek nyilvánítja. 

 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: Dénes Anita, Bírálóbizottság elnöke 
   Márkus Pál, Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó 
 
Farkas Attila szavazásra bocsátja a III.  határozati javaslatot. Név szerinti szavazás szükséges.  
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A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.  
 
Név szerinti szavazás: Farkas Attila igen, Bodrogi István igen, Veres Róbert igen, Káposzta 
Csaba igen, dr. Kanyó Roland igen, dr. Halász István igen, Szabó Ádám igen, Zeke Tamás igen.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
80/2022. (V. 18.) számú határozata 
 
1.) A "Varázsvölgy Pásztón" új eszközeinek beszerzése 3. rész – Selfie installáció beszerzése 
tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárás eredménytelen. 
Az eredménytelenség indoka: 
 
A "Varázsvölgy Pásztón" új eszközeinek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás 3. része 
tekintetében nem nyújtottak be ajánlatot. 
Ajánlatkérő a 3. rész tekintetében az eljárást a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
eredménytelennek nyilvánítja. 
 
Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Dénes Anita, Bírálóbizottság elnöke 

   Márkus Pál, Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó 

 
Farkas Attila: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.  

 

k.m.f. 

 

 

 Farkas Attila       dr. Sándor Balázs 
 polgármester                jegyző 
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