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Bükkszentkereszt Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. 

Tel.: 46/390-120 Fax: 46/390-305 

 
 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 

20. napján 9.00  órakor tartott rendkívüli   üléséről. 

 

 

 

Helye:                         Az önkormányzat  tanácskozó terme 

 

 

Jelen vannak:  Solymosi Konrád Ferenc                  alpolgármester  

    Orliczki Attila                                   képviselő 

                                     Négyesi Bernadett               képviselő  

 Szolnoki Csaba                                 képviselő 

 

          dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző 

 

Hiányzik:                    Galuska Balázs                                  képviselő   

 Telekes Józsefné              képviselő 

 

        

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester köszönti a képviselőket.  Megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, azt megnyitja. Ismerteti a napirendi pontot: 

Napirendi pont: 

 

  
 Bükkszentkereszt  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2019.(VII.11) Önkormányzati 

Határozatának módosítása 

  

A képviselő-testület a napirendi pontot változtatás nélkül 4 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás 

mellett elfogadta.  

 Napirendi pont: 

 
  Bükkszentkereszt  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2019.(VII.11) 

Önkormányzati Határozatának módosítása 
 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy Bükkszentkereszt Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. július 11. napján a 78/2019 (VII. 11) határozatával 

név szerinti szavazással döntött az alábbi tárgyban:  
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A  TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00090 „ Önkormányzati épületek, energetikai korszerűsítése 

Bükkszentkereszt, Tiszatarján, Mezőkeresztes és Mezőnagymihály településeken” című  pályázatban a 

„Bükkszentkereszt községben a Bükki szlovák nemzetiségű Általános Iskola és Tornacsarnok 

épületeinek energetikai korszerűsítése” tárgyú  közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala 

 

A határozatot módosítani szükséges, azzal, hogy a határozat 1. pontjában vállalt 391 019,- Ft 

összegű fedezetre vonatkozóan a határozatban meg kell jelölni, hogy az önkormányzat ezt az 

összeget a költségvetése terhére biztosítja, illetve, hogy ez az összeg rendelkezésre áll 

folyamatosan 2019. július 11. napjától.  

Ennek megfelelően ismerteti a határozat tervezetét:  

 

Bükkszentkereszt  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

………./2019.(IX.20) Önkormányzati Határozata 

 

TERVEZET 

 

Tárgy:  Bükkszentkereszt  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2019.(VII.11) 

Önkormányzati Határozatának módosítása 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő testülete, mint Döntéshozó a Bíráló Bizottság 

által előterjesztett döntési javaslat alapján név szerinti szavazással a fenti határozatot az alábbiak 

szerint módosítja: 

1. A határozat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

1. A Bíráló Bizottság javaslata alapján megállapítjuk, hogy jelen közbeszerzési eljárás 

eredményes, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő  a  jelen eljárás bontási eljárása során 

ismertetett fedezeti összege (ami nettó 61.655.934,- Ft) és a legalacsonyabb érvényes 

ajánlati ár (nettó 62.046.953,- Ft) közötti különbözetet (nettó 391.019,- Ft) többlet 

fedezetként az önkormányzat költségvetése terhére biztosítja. 
 

2.   A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a 391 019,- Ft összegű többletköltségre a fedezet 2019. 

július 11. napjától folyamatosan rendelkezésre áll.  

Felelős: Solymosi Konrád Ferenc, alpolgármester 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint  

 

Észrevétel nem hangzott el.  

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző kéri, hogy aki az előterjesztést elfogadja, neve felolvasása 

után azt igennel jelezze. Név szerint szólítja abc sorrendben a képviselő-testület jelenlévő tagjait, akik 

szavazatukat külön dokumentum szerint adták le. 

A külön dokumentum a jegyzőkönyv 1. melléklete.  

Galuska Balázs                                       távolmaradását jelezte 

Négyesi Bernadett    igen 

Orliczki Attila    igen 

Solymosi Konrád Ferenc  igen 

Szolnoki Csaba                igen 

Telekes Józsefné                                     távolmaradását jelezte 
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A jelenlévő képviselők szavazatáról a képviselők aláírásával külön dokumentum készült.  

A külön dokumentum a jegyzőkönyv 1. melléklete.  

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester megállapítja, hogy a név szerinti szavazás alapján 

a jelenlévő 4 képviselő „igen” szavazatával a határozati javaslatot a képviselő-testület 

elfogadta. A név szerinti döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő.  

A képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

90/2019.(IX.20) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy:  Bükkszentkereszt  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2019.(VII.11) 

Önkormányzati Határozatának módosítása 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő testülete, mint Döntéshozó a Bíráló Bizottság 

által előterjesztett döntési javaslat alapján név szerinti szavazással a fenti határozatot az alábbiak 

szerint módosítja: 

1. A határozat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

1. A Bíráló Bizottság javaslata alapján megállapítjuk, hogy jelen közbeszerzési eljárás 

eredményes, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő  a  jelen eljárás bontási eljárása során 

ismertetett fedezeti összege (ami nettó 61.655.934,- Ft) és a legalacsonyabb érvényes 

ajánlati ár (nettó 62.046.953,- Ft) közötti különbözetet (nettó 391.019,- Ft) többlet 

fedezetként az önkormányzat költségvetése terhére biztosítja. 
 

 

2.   A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a 391 019,- Ft összegű többletköltségre a fedezet 2019. 

július 11. napjától folyamatosan rendelkezésre áll.  

Felelős: Solymosi Konrád Ferenc, alpolgármester 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint  

 

Más észrevétel nem hangzott.  

 

Ezt követően Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.  

 

 

 

                                                                          k. m. f.  

 

 

             dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta   Solymosi Konrád Ferenc  

                       jegyző          alpolgármester 
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