
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. 

§-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja.  E rendelkezések alapján a Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörét gyakorolva - a képviselő-testület tagjainak meghallgatását követően - az 

alábbi 153/2020 (XII. 21.) számú döntést hozom: 

153/2020. (XII. 21.) sz. határozat 

ELJÁRÁST LEZÁRÓ DÖNTÉS 

a Pilisborosjenő Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által indított, 

„Bölcsőde kivitelezése Pilisborosjenőn” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében a „Bölcsőde 

kivitelezése Pilisborosjenőn” tárgyú közbeszerzési eljárásban a következő döntést hoztam: 

1) A Bírálóbizottság 2020. december 21. napján 10:00 órai kezdettel megtartott ülésének 

jegyzőkönyvében rögzített alábbi döntési javaslatát elfogadom, az eljárás eredményesnek 

minősítem, a fedezet 104.993.602.- Ft-tal történő kiegészítéséről a 2021. évi költségvetés 

készítésekor gondoskodom. 

 

2) „A Bírálóbizottság egyhangúan meghozott döntésével, különvélemény, illetve párhuzamos 

indoklás rögzítése nélkül a Döntéshozó felé a következő javaslatot teszi: 

A Bírálóbizottság javasolja az eljárás eredményességének megállapítását a fedezet 

104.993.602.- Ft-tal történő kiegészítése esetén. Amennyiben a fedezet kiegészítésre kerül, 

a Bírálóbizottság javasolja a Marina Lux Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (2230 Gyömrő, Szent István Út 28.) ajánlattevő ajánlata 

érvényességének megállapítását és nyertes ajánlattevőként történő megjelölését, valamint 

a szerződés megkötésére a Marina Lux Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság (2230 Gyömrő, Szent István Út 28.) ajánlattevőt javasolja a Bírálóbizottság a 

nettó 289.993.602.- HUF ajánlati áron.” 
 

3) Felkérem a jegyzőt, hogy a fentiek szerint Ajánlattevők részére az összegezés kerüljön 

megküldésre. 

 

4) Felkérem a jegyzőt, hogy a Pilisborosjenő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés 

tervezésekor a 2. pontban szereplő összeg betervezéséről gondoskodjon. 

 

Felelős: dr. Horti István jegyző 

Határidő: 2020. december 22. 

 

Pilisborosjenő, 2020. december. 21. 

 

 Tömöri Balázs 

 polgármester 

 


