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 Jegyzőkönyv 

 

 

 

Készült:  Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 

augusztus 12. napján tartott üléséről 

 

Az ülés helye:  Az önkormányzat tanácskozó terme 

 

Jelen vannak: 
 

   Jámbor Flórián  polgármester 

   Solymosi Konrád Ferenc       alpolgármester 

   Császár István                        képviselő 

   Galuska Balázs                       képviselő 

              Orliczki Attila                        képviselő 

                                    Szászné Sándor Erika            képviselő 

                                    Dr. Hegyközi Béla  címzetes főjegyző 

 

Hiányzik:                    
                                    Szolnoki Csaba                      képviselő 

 

 

  

Jámbor Flórián polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, azt megnyitja.  

 

Ismerteti a napirendet: 1. „Óvodafejlesztés Bükkszentkereszten” eszközbeszerzés tárgyú  

         közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

            Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

        2. Zoltay László és Zoltay-Eszlári Tünde kamatmentes  

         kölcsönének elbírálása 

         Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

        3. Aktuális kérdések megvitatása 

                                             Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

  

A napirendi pontokat a képviselő-testület változtatás nélkül 6 igen szavazattal elfogadta.  

 

1. Napirendi pont:   

                                    „Óvodafejlesztés Bükkszentkereszten” eszközbeszerzés tárgyú  

         közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

            Előadó: Jámbor Flórián polgármester 
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A polgármester előadja, hogy az ÉMOP-4.3.1/A-11-2012-0002 azonosító számon 

nyilvántartott „Óvodafejlesztés Bükkszentkereszten” eszközbeszerzés tárgyú a Kbt. 122 § 

(7) a) pont szerint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eljárást 

lezáró döntést előkészítő bírálóbizottsági ülésre 2014. augusztus 7. napján 16.00 órakor 

került sor.  

 

A polgármester ismerteti a bírálóbizottság jegyzőkönyvét.  

(Jegyzőkönyv 1. számú melléklete)  

 

A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a bírálóbizottság által is javasolt 

KÁ-TÉ 2000 Bt ( 3528 Miskolc, Gyöngyösi u. 17.) ajánlatát fogadja el.  

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően a polgármester tekintettel arra, hogy közbeszerzési eljárás lezárására kerül 

sor, név szerinti szavazást rendel el.  

 

A polgármester és a képviselők név szerint az alábbiak szerint szavaznak: 

 

        Jámbor Flórián          polgármester         igen szavazat  

        Solymosi Konrád Ferenc       alpolgármester       igen szavazat 

        Császár István                        képviselő               igen szavazat 

        Galuska Balázs                       képviselő              igen szavazat 

        Orliczki Attila                        képviselő               igen szavazat 

        Szászné Sándor Erika            képviselő                igen szavazat 

 

 

 

 

A polgármester megállapítja, hogy 6 igen szavazattal a képviselő-testület a következő 

határozatot hozta: 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

39/2014 (VIII.12) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Az ÉMOP-4.3.1/A-11.2012-0002 azonosító számon nyilvántarott „Óvodafejlesztés 

Bükkszentkereszten” eszközbeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásához szükséges 

döntés meghozatala 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ÉMOP-

4.3.1/A-11-2012-0002 azonosító számon nyilvántartott „Óvodafejlesztés Bükkszentkereszten” 

eszközbeszerzés tárgyú, a Kbt. 122 § (7) bek. a) pont szerint hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárás eljárást lezáró döntést előkészítő, a 2014. augusztus 7. 

napján 16.00 órakor a bíráló bizottság által tartott ülés jegyzőkönyvét, és a következő 

határozatot hozta:  

 

1.) A képviselő-testület megállapítja, hogy a benyújtott ajánlatok érvényesek. 

 

2.) A képviselő-testület megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 
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3.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a 

KÁ-TÉ 2000 Betéti Társaság (székhely: 3528 Miskolc, Gyöngyösi u. 17.) figyelemmel arra, 

hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a KÁ-TÉ 

2000 Bt ajánlattevő nyújtotta be. 

 

4.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárás lezárásához szükséges 

intézkedéseket tegye meg.  

A szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg.  

 

Határidő: 2014. augusztus 30. 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

2. Napirendi pont: Zoltay László és Zoltay-Eszlári Tünde kamatmentes kölcsönének  

                                elbírálása 

                                 Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester előadja, hogy a fiatal házasok lakáshoz jutásának helyi támogatásáról szóló 

önkormányzati rendelet alapján kérelem érkezett lakóház felújításához.  

Zoltay László és Zoltay-Eszlári Tünde nyújtott be kérelmet, ami a rendeletben foglalt 

feltételeknek megfelel.  

- 45 év alatti házaspárok és állandó lakosok 

- a tulajdonukban lévő lakóházat kívánják felújítani 

- ezideig ilyen támogatásban nem részesültek  

 

A polgármester javasolja a kamatmentes kölcsön megadását.  

 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

40/2014 (VIII.12) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Zoltay László és Zoltay-Eszlári Tünde kamatmentes kölcsöne 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Zoltay 

László (szül.: Miskolc, 1976. 09. 25. anyja neve: Hevesi Ilona) és Zoltay-Eszlári Tünde (szül.: 

Miskolc, 1988. 07. 13. anyja neve: Fodor Tünde) 3557 Bükkszentkereszt, Táncsics u. 18. 

szám alatti lakosok részére lakóház felújításához 10 év lejárati időre 300 000,- Ft, azaz 

Háromszázezer forint kamatmentes kölcsönt biztosít.  

 

Határidő: 2014. szeptember 5.  

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

  

3. ) Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása 

                           Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester előadja, hogy az Uni Base Kft (3360 Heves Fő út 17/a) ajánlatot tett a 

közvilágítás üzemeltetésére.  
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Jelenleg az ÉMÁSZ üzemelteti, az éves üzemeltetési díj kb. 850 000,- Ft. A hibák 

javítását 14 napon belül végzik el, de gyakran előfordul, hogy később kerül erre sor.  

      Ajánlatuk szerint az üzemeltetés évente 2 500,- Ft/ lámpatest. A hiba javítását 72 órán          

belül vállalják. A szerződéstől számított egy éven belül elvégzik valamennyi fényforrás 

cseréjét (izzócsere, gyújtócsere, lámpabúra tisztítás) 

 

A polgármester előadja, hogy további információk beszerzése szükséges ahhoz, hogy 

dönthessen ebben a képviselő-testület.  

 

A polgármester előadja, hogy a Svájci-Magyar Együttműködési Program 

társfinanszírozásában megvalósuló „Azbesztcement anyagú ivóvíz fővezeték cseréje a B.-

A.-Z. Megye kistérségi településein, a Borsodvíz szolgáltatási területén” nevet viselő 

projekt keretében a Vízrajzoló Ec. (8900 Zalaegerszeg, Olajmunkás u. 26. sz.) tervezi 

Bükkszentkereszt vezetékhálózatának rekonstrukcióját. A jelenlegi információk szerint a 

munkálatokra 2015. március 16. és 2015. október 15. között kerül sor.  

 

A polgármester előadja, hogy a gombanapok szervezése a megfelelő ütemben halad, sok 

egyeztetésre, előkészületre van szükség, hogy a rendezvény ismét sikeres legyen.  

 

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

 

 

k. m. f. 

 

 

 

 

 

      Jámbor Flórián sk.                                             dr. Hegyközi Béla sk. 

            polgármester                                                       címzetes főjegyző  

 

  

 


