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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: a 2018.április 12-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.  
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Nagyterem 
 
Jelen vannak:  Gyói Gábor polgármester 
   Csongrádi Ferencné 
   Kakulya Károly 

Tényi Imre 
 

   
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
Czucziné Keresztes Anita jegyző 
 
Jegyzőkönyv-vezető: Bagi Gyöngyi 
 
Braxa Józsefné, Szitó Lajos Zoltánné és Vágner István az ülésről távolmaradtak. 
 
Gyói Gábor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülésen 4 fő 
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
 
 
Napirendi javaslat: 
2./ Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú, „ Tiszasasi Óvoda épületének 
korszerűsítése, energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt közbeszerzési eljárásának 
megindításáról  

Előadó: Gyói Gábor  polgármester                
  
 
 
Zárt ülés: 
 
1./ A képviselő-testület 34/2018.(III.19.) számú határozatának visszavonása 

Előadó: Gyói Gábor  polgármester 
 
 
 
A napirendi pontokra tett javaslatot a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta. 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
37/2018.(IV.12.) számú határozata 
Napirend elfogadásáról 
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Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. április 12-i rendkívüli 
képviselő-testületi ülés napirendjét az írásos meghívóban előterjesztett napirenddel 
elfogadta. 
 
A határozatról értesül:   
   -  Képviselő-testület tagjai 
 
 

I.Napirend 

Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú, „ Tiszasasi Óvoda épületének 
korszerűsítése, energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt közbeszerzési eljárásának 
megindításáról  

Előadó: Gyói Gábor  polgármester                
  
 
Gyói Gábor 
A közbeszerzési bíráló bizottság összeült, és meghozta a döntését. 
 
Solymosi Zoltán 
A képviselő-testületnek döntenie kell a közbeszerzési eljárás megindításáról. A közbeszerzési 
szakember szerződéses jogviszonyban áll az önkormányzattal, elkészítette az anyagot, 
előterjesztette a bíráló bizottság elé. Az írásos anyag alapján kitűnik, hogy a támogatói okirat 
alapján az önkormányzat nettó 44.894.654,-Ft támogatásban részesült, ezzel szemben a tervezői 
költségvetés 47.416.574,-ft-ra növekedett. Ez alapján 2.521.920,-Ft-os többlet költséggel kell 
számolnunk. Műszakilag miért jelentkezett ez a többletköltség? Az eredeti elképzelés szerint a 
költségarányos akadálymentesítés helyett komplex akadálymentesítést írtak elő, telekhatáron 
belül. 
 
Gyói Gábor 
A kivitelezői árak is jelentősen emelkedtek az elmúlt másfél év alatt. Itt úgy gondolom, 
kormányzati beavatkozásra lesz szükség, ha a kormány tényleg úgy gondolja, hogy ezeknek a 
beruházásoknak meg kell valósulni. Műszaki tartalom csökkentéssel is próbálkoztak, de ez nem 
lehetséges.  
 
A képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést. 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
38/2018. (IV.12.) számú határozata 
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 azonosító számú ,,Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése, 
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt Közbeszerzési Terv módosítása, beszerzés 
felvétele. 
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Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy 
határozott, hogy a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 azonosító számú ,,Tiszasasi Óvoda épületének 
korszerűsítése, energiahatékonyságának növelése” tárgyú projektre vonatkozó, a csatolt melléklet 
szerinti közbeszerzési tervvel elfogadja a 2018. évi egységes közbeszerzési tervet és az eljárást 
felveszi  47.416.574.- HUF becsült költséggel. 
 

Felelős:    Gyói Gábor - polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

A határozatról értesül: 

- Képviselő-testület 

- Gyói Gábor polgármester 

- Czucziné Keresztes Anita  jegyző 

- Bakos László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

- Irattár 

 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
39/2018. (IV.12.) számú határozata 
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 azonosító számú ,,Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése, 
energiahatékonyságának növelése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása. 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 
azonosító számú ,,Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése, energiahatékonyságának 
növelése” megnevezésű projekt közbeszerzési eljárásával kapcsolatosan a Bírálóbizottság 
javaslatával egyetértve és elfogadva az alábbi döntést hozza: 
 
1.1. Beszerzés becsült értékének meghatározása: 
A Képviselő-testület az egybeszámítási és a részekre bontás tilalmának vizsgálatával 
megállapította a beszerzés becsült értékét az alábbiak szerint: 
 
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú, TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 
azonosítószámú Támogatói Szerződés szerint, a Tiszasasi Óvoda épületének 
korszerűsítése, energiahatékonyságának növelése 

 
Támogatói okirat adatai: 
Jelen építési tevékenységhez kapcsolódó nettó költségek: 
Építési költségek:         44.894.654.- HUF 

Építési tevékenység nettó összesen:      44.894.654.- HUF 
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Tervezői költségvetés adatai: 
Jelen építési tevékenységhez kapcsolódó nettó költségek (tervhez kapcsolódó tervezői 
költségszámítás alapján): 
Építés költségek:         47.416.574.- HUF 

Építési tevékenység nettó összesen:      47.416.574.- HUF 
 
Projekt összes nettó költsége:       47.416.574.- 
HUF 

 
Beszerzés becsült értéke összesen:      47.416.574.- HUF 
 
A jelen közbeszerzés beszerzés becsült értéke a rendelkezésre álló tervezői költségvetés, 
valamint az elvégzett vizsgálatok alapján: 47.416.574.- HUF. 
 
 
1.2. A Képviselő-testület megvizsgálta az eljárási körülményeket és az alábbi 
eljárásrendet alakítja ki: 
A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli nyílt nemzeti eljárásrend 
irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával 
lefolytatandó eljárás.  
 
 
1.3. Fedezet biztosítása (forrásmegjelölés)  
A Képviselő-testület a következőkben jelöli meg a beszerzés forrását:  
Támogatói okirat adatai:                                                                                         44.894.654.- 
HUF 
Jelen építési tevékenységhez kapcsolódó nettó költségek: 
Építési költségek:         47.416.574.- HUF 

Építési tevékenység nettó összesen:      47.416.574.- HUF 
 
A támogatási és egyéb pénzügyi körülmények alapján Ajánlatkérőnek a projekt 
megvalósításához önerőt kell biztosítania, előzetesen nettó 2.521.920.- HUF mértékben. 
Ajánlatkérő a többletforrásokat biztosítja, azok elérésére többletforrás igénylést nyújt be 
támogató felé. 
 
 
1.4. Közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadása 
A Képviselő testület a mellékelt közbeszerzési iratokat elfogadja : Ajánlattételi Felhívás I. 
kötet, Ajánlattételi Dokumentáció II. kötet, Szerződéstervezet III. kötet, Műszaki dokumentáció 
IV. kötet 
 
 
 
1.5. Bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztása 
A Képviselő-testület az alábbi gazdasági szereplőket kívánja az eljárásba bevonni:  
1.  Cégnév:   Imrei István Kft. 
 Székhely:  5440 Kunszentmárton, Bajcsy-Zs. út 32. 
 
2.  Cégnév:   KÖR-BAR-BAU Építőipari Kft. 
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 Székhely:  5083 Kengyel, Rákóczi út 22. 
 
3. Cégnév:   K.Z.FIX 2007 Építőipari Kft. 
 Székhely:  5440 Kunszentmárton, Bem József u. 3/B  
 
4.  Cégnév:   Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. 
 Székhely:  5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 
 
5.  Cégnév:   Kalcsú Sándor egyéni vállalkozó 
 Székhely:  5465 Cserkeszőlő, Csalogány út 6. 
 
 
1.6. Közbeszerzési eljárás megindításának elhatározása  
A Képviselő-testület a fenti elnevezésű és tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról határoz 
és megbízza a Bírálóbizottságot és a bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót az 
eljárás megindításához szükséges lépések megtételére, az eljárás megindítására. 
 
 
Felelős:    Gyói Gábor - polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
A határozatról értesül: 
- Képviselő-testület 
- Gyói Gábor polgármester 
- Czucziné Keresztes Anita  jegyző 
- Bakos László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
- Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi vezető 
- Hegedűsné Szító Lilla intézményvezető 
- Irattár. 
 
 
Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Gyói Gábor polgármester az ülést bezárta. 
 

Kmf: 
 
 
…………………………….     …………………………… 
       Gyói Gábor       Czucziné Keresztes Anita 
    polgármester                     jegyző 

 


