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Jegyzőkönyv 

 

 

 

Készült:  Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 

január 22. napján tartott üléséről 

 

Az ülés helye:  Az önkormányzat tanácskozó terme 

 

Jelen vannak: 
 

   Jámbor Flórián  polgármester 

   Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester 

   Császár István   képviselő 

   Kovácsné Erdődi Ildikó képviselő 

   Orliczki Attila   képviselő 

Szászné Sándor Erika  képviselő 

   Dr. Hegyközi Béla  körjegyző 

    

Hiányzik:  Szolnoki Csaba  képviselő 

 

Jámbor Flórián polgármester köszönti a képviselő-testületet. Megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, azt megnyitja.  

 

 

Ismerteti a napirendet: 

 

 

1.  Napirendi pont: Projektmenedzsmenti feladatok ellátásához ajánlatkérés a 

„Településfejlesztés Bükkszentkereszten, Magyarország egyik legmagasabban 

fekvő településén” tárgyú beruházással kapcsolatban. 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

2. Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

A napirendi pontokkal valamennyi képviselő egyetért. 
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1. Napirendi pont: Projektmenedzsmenti feladatok ellátásához ajánlatkérés a   

„Településfejlesztés Bükkszentkereszten, Magyarország egyik legmagasabban fekvő 

településén” tárgyú beruházással kapcsolatban. 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

 

A polgármester ismerteti a projektmenedzsmenti feladatokkal kapcsolatos ajánlatkérés 

tartalmát (jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

Javasolja, hogy az önkormányzat az alábbi 3 cégtől kérjen ajánlatot. 

 

 

 

 Amonmed Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság  

1119 Budapest  

Fehérvári út 83. A ép. 2. em.  

ügyvezető: Szilágyi Balázs  

mail: amonmedbt@yahoo.com 

 

 Eubility Group Kft.  

1138 Budapest 

Úszódaru u. 1.  

ügyvezető: Knyihár Krisztián  

mail: info@eubility.eu 

 

 HUNOLA Kft.  

3519 Tarcal  

Terézia kert 3.  

www.hunola.hu  

ügyvezető: Bíró László  

mail: biro.laszlo@hunola.hu 

 

 

Észrevétel nem hangzott el. 

 

 

Ezt követően a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének  

3/2013. (I. 22.) Önkormányzati Határozata 

 

 

Tárgy: Projektmenedzsmenti feladatok ellátására ajánlatkérése  

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

„Településfejlesztés Bükkszentkereszten, Magyarország egyik legmagasabban fekvő 

településén” tárgyú beruházás projektmenedzsmenti feladatinak ellátásra az ismertetett 

tartalommal az alábbi három cégtől kér ajánlatot:  

 

 Amonmed Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság  

1119 Budapest  

Fehérvári út 83. A ép. 2. em.  

ügyvezető: Szilágyi Balázs  

mail: amonmedbt@yahoo.com 

 

 Eubility Group Kft.  

1138 Budapest 

Úszódaru u. 1.  

ügyvezető: Knyihár Krisztián  

mail: info@eubility.eu 

 

 HUNOLA Kft.  

3519 Tarcal  

Terézia kert 3.  

www.hunola.hu  

ügyvezető: Bíró László  

mail: biro.laszlo@hunola.hu 

 

  

Határidő: 2013. január 23. 

Felelős: polgármester 

 

2. Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása 

 

A polgármester előadja, hogy a családi napközi létrehozása kapcsán az SZMSZ-ben 

felsorolt szakfeladatokat is bővíteni kell. Valószínűleg gépelési hiba miatt a szociális 

étkeztetés sem szerepel a szakfeladatok között.  

Az alábbi szakfeladatokkal javasolja bővíteni az SZMSZ-t.  

853222 Családi napközi, nappali felügyelet 

889921  Szociális étkeztetés  

 

                            

Észrevétel nem hangzott el. 

mailto:amonmedbt@yahoo.com
mailto:info@eubility.eu
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Ezt követően a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal a következő rendeletet alkotja: 

 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének  

2/2013. (I. 22.) rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

7/1996. (III.30.) rendelete módosításáról 

 

1 § 

 

A rendelet 25 § (2) bekezdése az alábbi szakfeladatokkal egészül ki: 

 

„ 853222 Családi napközi, nappali felügyelet 

   889921  Szociális étkeztetés                            ” 

 

 

 

2 § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

Jámbor Flórián sk.   Dr. Hegyközi Béla sk. 

                                polgármester       körjegyző 

 

Ezt követően a polgármester előadja, hogy a Vár Gyógyszertár Kft. bérel a Szabadságtelep 

19. szám alatti épületből 32 m
2
 nagyságú területet, melyben fiókgyógyszertárat működtet. A 

bérleti szerződés szerint a bérleti díjat évente a KSH által közzétett infláció mértékének 

alapulvételével felülvizsgálatra kerül. A Kft. ügyvezetőjének kérése, hogy ebben az évben ne 

emelje az önkormányzat a bérleti díjat. Kérését azzal indokolja, hogy a növekvő 

rezsiköltségek és a forgalom alakulása csak minimális nyereséget tesz lehetővé. Szeretnék 

továbbra is üzemelteti a fiókgyógyszertárat.  

A jelenlegi bérleti díj 45.760,- Ft. A polgármester véleménye szerint a fiókgyógyszertár 

fontos lakossági szolgáltatást lát el, megfontolandó, hogy ebben az esetben az önkormányzat 

eltekintsen az emeléstől.  

A körjegyzőnek is ez a véleménye.  

 

Más észrevétel nem hangzott el. 

 

Ezt követően a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének  

4/2013. (I. 22) Önkormányzati Határozata 

 

 

 

Tárgy: A Vár Gyógyszertár Kft. bérleti díjának megállapítása.  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

önkormányzat tulajdonát képező Bükkszentkereszt, Szabadságtelep u. 19. szám (hrsz.: 1219) 

alatti épületből bérelt 32 m
2
 nagyságú terület bérleti díja 2013. évben 45.760,- Ft.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Ezt követően a polgármester megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

 

 

Jámbor Flórián    Dr. Hegyközi Béla  

                                 polgármester        körjegyző 
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Jegyzőkönyv melléklete 

 

Bükkszentkereszt K ö z s é g  Ö n k o r m á n y z a t a   

  3557, Bükkszentkereszt, Kossuth utca 24.  
             

 
AJÁNLATKÉRÉS 

 
Bükkszentkereszt Község Önkormányzata (3557, Bükkszentkereszt, Kossuth utca 24.) az 
alábbiakban részletezett szakmai tevékenység vonatkozásában – nem közbeszerzési 
eljárásban – ajánlattételre hívja Önt/a cégét az alábbiak szerint: 
 
 

Ajánlatkérő neve: BÜKKSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Ajánlatkérő címe: 3557, Bükkszentkereszt, Kossuth utca 24. 

Kapcsolattartó neve 
telefonszáma, e-mail 
címe: 

Jámbor Flórián polgármester   tel: + 36 30 758 6920 vagy 
+36 46 390 120 
fax: - 
emailcím: jamborflorian@freemail.hu 

Ajánlattételi felhívás 
kelte: 

2013. január 23. 

A szerződés 
meghatározása: 

megbízási szerződés 

Tevékenység/megbízás 
tárgya: 

Ajánlatkérő ÉMOP-3.1.3-11 azonosítószámú pályázati 
kiírásra „Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési 
program kiegészítésére c. konstrukciójához” pályázatot 
nyújtott be a „Településfejlesztés Bükkszentkereszten, 
Magyarország egyik legmagasabban fekvő településén” 
tárgyában. A pályázat nyert és az ÉMOP-3.1.3-11-2012-0129 
azonosító számot kapta. 
A projekt elszámolható költsége 98.316.724,-Ft mely 
94,999999%-os, 93.400.887,- Ft támogatásban részesül. 
Az Önkormányzat a projekt során a 
projektmenedzsment feladatainak ellátását várja el a 
nyertes ajánlattevőtől a pályázat teljes időtartama 
alatt. 

Feladatleírás: 

A projektmenedzsment feladatok ellátása során végzendő 
feladatok: 

 a támogatási szerződés megkötésében való 
segítségnyújtás  

 a Projekt megvalósításának nyomon követése, 
 a Projekt megvalósításával kapcsolatosan 

keletkezett számlák formai és tartalmi 
ellenőrzése a pályázati elszámolásra 
vonatkozó előírásoknak való megfelelés 
szempontjából,  

 a beszerzésekre vonatkozó szerződések 
tartalmának ellenőrzése, 

 a Projekt műszaki, vagy pénzügyi tartalmának 
módosulása esetén a támogatási szerződés 
módosításának előkészítésében való 
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közreműködés, 
 a pályázattal kapcsolatos projekt előrehaladási 

jelentések elkészítése, kifizetési kérelmek 
összeállítása, pénzügyi elszámolások 
elkészítése, 

 egyeztetett időpontban a helyszíni 
ellenőrzéseken való részvétel, a Megbízó 
képviseletének biztosítása,  

 a Projekt záró elszámolásának összeállítása. 

Teljesítésigazolás alapja: 
A projekt készültségével azonosan részteljesítés, illetve a 
projekt záró elszámolásának benyújtása 

Kifizetés: 
A fizetés banki átutalással megbízási szerződésben foglaltak 
szerint. 

Bírálati szempont: Ajánlati ár 

Ajánlattételi határidő: 2013. január 28. 12 óra 

 
 
Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: az ajánlatkérő nevét, állandó székhelyének címét, belföldi 
adószámát, bankszámlaszámát, képviselőjének nevét, a kapcsolattartó személy nevét és 
elérhetőségét, az ellenszolgáltatás összegét. 
Az árajánlatokat magyar nyelven elkészítve, 2013. január 28. 12 óráig, elektronikusan kell a 
fent megjelölt ügyintéző nevére címezve és elérhetőségére személyesen vagy küldemény 
útján benyújtani. 
   
 
 
 
 
Bükkszentkereszt, 2013. január 23.                  
 ……………………………… 
 polgármester 
  

 
 
 


