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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 2017. november 

16. napján tartott üléséről. 

 

Helye:                         Az önkormányzat  tanácskozó terme 

 

Jelen vannak:  Jámbor Flórián    polgármester 

    Solymosi Konrád Ferenc        alpolgármester 

    Galuska Balázs                       képviselő 

    Négyesi Bernadett                  képviselő 

 Orliczki Attila                         képviselő 

    Szolnoki Csaba                       képviselő 

Hiányzik:                    Telekes Józsefné                     képviselő 

 

                                     Dr. Hegyközi Béla  címzetes főjegyző 

                                       

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

határozatképes, azt megnyitja.  

 

Ismerteti a napirendet: 
 

1.) „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 

közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése -1. és 2. rész” címet 

viselő építési projekt közbeszerzése 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

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

 

A polgármester előadja, hogy a „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 

többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése -1. és 2. rész” 

címet viselő építési projekt kapcsán közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A pályázatot 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata és a Gyermekeinkért a Bükkszentkereszti Szlovák 

Nemzetiségi Általános Iskolában és Óvodában Alapítvány nyújtotta be 2016. évben. A 

közbeszerzési eljárást az önkormányzat és az alapítvány megállapodása alapján 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata folytatja le. A hivatkozott beruházás becsült értéke 

nettó 49 931 961,- Ft, azaz negyvenkilencmillió- kilencszázharmincegyezer –

kilencszázhatvanegy forint.  

A beszerzés egybeszámítás alkalmazása nélküli értéke (az eljárás alapján kötendő szerződések 

tervezett értéke: 
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1. rész: nettó: 11 728 662,- Ft azaz Tizenegymillió-hétszázhuszonnyolcezer-

hatszázhatvankét forint 

2. rész: nettó: 38 203 299,- Ft azaz Harmincnyolcmillió –kétszázháromezer-

kilencszázkilencven forint.  

 

Észrevétel nem hangzott el.  

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

72/ 2017 (XI. 16) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 

közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése -1. és 2. rész” címet 

viselő építési projekt közbeszerzése 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata  és a Gyermekeinkért a Bükkszentkereszti 

Szlovák Nemzetiségi Általános Iskolában és Óvodában Alapítvány megállapodása 

alapján Bükkszentkereszt Község Önkormányzata jár el ajánlatkérőként a 

„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi 

tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése -1. és 2. rész” címet viselő építési 

projekt közbeszerzése tárgyában.  

A hivatkozott beruházás becsült értéke nettó 49 931 961,- Ft, azaz negyvenkilencmillió- 

kilencszázharmincegyezer –kilencszázhatvanegy forint.  

 

Jelen beszerzés egybeszámítás alkalmazása nélküli értéke (az eljárás alapján kötendő 

szerződések tervezett értéke:  

 

1. rész: nettó: 11 728 662,- Ft azaz Tizenegymillió-hétszázhuszonnyolcezer-

hatszázhatvankét forint 

2. rész: nettó: 38 203 299,- Ft azaz Harmincnyolcmillió –kétszázháromezer-

kilencszázkilencven forint.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hivatkozott projekt építési 

beruházására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása érdekében a szükséges 

lépéseket tegye meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

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

 

 

 

k. m. f. 

 

 

 

      Jámbor Flórián sk.                dr. Hegyközi Béla sk. 

         polgármester                                                                 címzetes főjegyző 
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