
   
Rábakecöl Község Képviselő-testülete 
 
6/2007. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. július 2-án  15-órai kezdettel 
megtartott rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester, Domiter Ferenc, Felhalmi Antal,  Homlok 
István, Pandur Ferenc, Szabó Géza képviselők, Dr. Gál László jegyző, valamint  Májer 
Gyuláné jegyzőkönyvvezető.  
 
Igazoltan távol:Horváth Győző képviselő  
 
Igazolatlanul távol: Tuba Pál képviselő 
 
 
Tuba Erik polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 8 képviselő-testületi tagból 6 
megjelent az ülésen. 
 
A polgármester javaslatot tesz a napirendi pontra tárgyában , melyet a képviselő-
testület elfogadott : 
 
N A P I R E N D 
 

1./ Petőfi utca burkolat felújítása tárgyában kiírt ajánlattételi felhívási eljárás 
érvénytelenné nyilvánítása 

  Előadó: Tuba Erik 
          polgármester 

 
2./ Falunap 

Előadó: Tuba Erik 
polgármester 

 
           

NAPIREND  MEGTÁRGYALÁSA: 
 
1./ Napirendi pont: 
 
Az első napirendi pontban Tuba Erik polgármester ismertette a képviselő-testülettel, 
hogy a Petőfi u. burkolat felújítása tárgyában kiírt ajánlattételi felhívási eljárást eljárási 
hiba miatt érvénytelenné kell nyilvánítani.  
Részletes szempontrendszert kell kidolgozni. Újra meg kell hívni a régieket. Az építés 
során folyamatosan ellenőrizni kell a munkát. 



Pandur Ferenc képviselő:minőségi kifogás a LANG-SZOLG-al kapcsolatban, ½ év alatt 
feljött a gaz. Rutin utánmérés  során 1 millió Ft volt a túlszámlázás. A Petőfi utcában 1 
milló Ft a murva, a padka készítés. 
A környező településektől érdeklődni kell. 
 
Dr. Gál László jegyző: a referenciát túlsúlyozni a szempontoknál. Hangsúly a határidőn, 
minőségen. 
Meg kell hívni a versenyképes cégeket. 
Szeptember 5-ig meg kell kötni a szerződést. 2008. december 31-ig kell elszámolni. 
 
Pandur Ferenc képviselő:októberben szokták elkezdeni a munkát. Kevés a cégek 
munkája. 
 
Dr. Gál László jegyző: a kistérségben referenciát kell kérni. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

46/2007. (VII. 2.) HATÁROZAT: 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a  Rábakecöl, Petőfi 
Sándor utca burkolat felújítása tárgyában 
kiírt ajánlattételi felhívási eljárást – eljárási 
hiba miatt- érvénytelenné nyilvánítja. 
Az érvénytelenséget a 2003. évi CXXIX. 
törvény 57.§.(3) bekezdésében foglaltak 
alapozzák meg, mivel a dokumentáció nem 
tartalmazta a részletes szempontrendszert 
az ajánlattévők számára. 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen 
döntésről  az ajánlattévőket tájékoztassa és 
írjon ki új pályázatot a részletes 
szempontrendszer rögzítése mellett. 
   
Felelős: Tuba Erik 

polgármester 
Határidő: 2007. augusztus 31.  

 
2./ Napirendi pont: 
 
A második napirendi pontban Tuba Erik polgármester ismerteti a testülettel a 
falunappal kapcsolatos dolgokat. 
 
Hozzászólások: 
 
Pandur Ferenc: a focipálya használatához az összes polgárnak joga van. Az elhelyezést 
is színvonalasan kell megoldani. Teljes szembenállás van a focisták részéről. Meg kell 
beszélni a delegálást a bizottságba. Csak a pályán tudja elképzelni a falunap 
megrendezését. A mellékhelyiségben be kell szereltetni a villanyt. 
 



Tuba Erik polgármester: A Vass Gábor mégsem vállalja a bizottsági tagságot. 
 
Szabó Géza képviselő: Ki akarják a lakosságot tiltani a pályáról. 
 
A képviselő-testület egyhangú döntése alapján a focipályán kerül sor a falunap 
megrendezésére. 
  
 
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt , Tuba Erik polgármester a képviselő-testület 
ülését 16 óra 30 perckor  bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
          Tuba Erik       Dr. Gál László 
         polgármester              jegyző 
 
 
 
       Májer Gyuláné 
    jegyzőkönyvvezető 
 


