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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. december 21. 

napján tartott üléséről. 

 

 

Helye:                         Az önkormányzat  tanácskozó terme 

 

 

Jelen vannak:  Jámbor Flórián    polgármester 

    Solymosi Konrád Ferenc        alpolgármester 

    Négyesi Bernadett                  képviselő 

 Orliczki Attila                         képviselő 

    Telekes Józsefné                     képviselő 

 

Hiányzik:                    Galuska Balázs                       képviselő 

                                     Szolnoki Csaba                       képviselő 

 

                                     Dr. Hegyközi Béla  címzetes főjegyző 

 

 

                                       

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

határozatképes, azt megnyitja.  

 

Ismerteti a napirendet: 

 
 

1.) Marketingterv elkészítésére benyújtott árajánlatok elbírálása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

2.) Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 

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

tárgyú építési beruházásra benyújtott pályázatok elbírálása 
Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A képviselő-testület a napirendi pontokat változtatás nélkül 5 igen szavazattal elfogadta.  

 

1. Napirendi pont:  Marketingterv elkészítésére benyújtott árajánlatok  

                              elbírálása 

                                 Előadó: Jámbor Flórián polgármester 
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 A polgármester előadja, hogy a „Rendezvényhelyszínek és múzeum kialakítása Bogács, 

Bükkszentkereszt és Bükkábrány településeken” című TOP-1.2.2-15-BO1-2016-0003 

azonosítószámú marketing terv elkészítésére vonatkozóan három árajánlat érkezett.  

 

A polgármester ismerteti az árajánlatokat. 

 

(Jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 

 

A polgármester megállapítja, hogy a legalacsonyabb ajánlati árat a Well-Press Kft (bruttó 

2 792 730,- Ft) tette.  

A polgármester javasolja, hogy a marketingterv elkészítésével a Well-Press Kft-t bízza meg 

az önkormányzat.  

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 5 képviselő szavazott és 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

89/2017 (XII. 21) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Marketingterv elkészítésére benyújtott árajánlatok elbírálása 
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

„Rendezvényhelyszínek és múzeum kialakítása Bogács, Bükkszentkereszt és Bükkábrány 

településeken” című TOP-1.2.2-15-BO1-2016-0003 azonosítószámú projekt marketing tervének 

elkészítésével a Well-Press Kft-t (3528 Miskolc, Csokonai u. 21.) bízza meg.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

 

 

2.Napirendi pont: Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,  

        többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai   

        korszerűsítése-1. és 2. rész tárgyú építési beruházásra benyújtott   

        pályázatok elbírálása 

         Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

A polgármester előadja, hogy a bíráló bizottság a tárgyban 2017. december 21. napján 15.00 

órakor tartotta ülését. A polgármester ismerteti a bíráló bizottsági ülés jegyzőkönyvét . 

 

(Jegyzőkönyv 2. számú melléklete)  

 

A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a bíráló bizottság javaslatának 

megfelelően hozzon határozatot.  

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 5 képviselő szavazott és 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
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Bükkszentkereszt Község Önkormányzat  Képviselő-testületének 

990/2017. (XII.21.) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: „Településképet meghatározó épület rekonstrukciója Bükkszentkereszt községben " című  

projekthez kapcsolódó építés tárgyú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásra benyújtott 

ajánlatok érvényességéről 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 

„Településképet meghatározó épület rekonstrukciója Bükkszentkereszt községben" című projekthez 

kapcsolódó építés tárgyú pályázat megvalósításához kapcsolódó közbeszerzésre benyújtott 

ajánlatokhoz kapcsolódó előterjesztést, és a következő határozatokat hozza: 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy „A vidéki térségek 

kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó 

épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 

korszerűsítés” (A felhívás kódszáma: VP-6-7.4.1.1-16.) címet viselő felhívásra „Településképet 

meghatározó épület rekonstrukciója Bükkszentkereszt községben" címmel támogatást nyert pályázati 

beruházásához kapcsolódó közbeszerzésére érkezett három ajánlat közül, a BRAND 2001 Kft, és a 

B.G.A.-MK Kft. ajánlatát érvénesnek, míg a LASPED Kft. ajánlatát érvénytelennek tekinti. Utóbbi 

esetében az érvénytelenség az ajánlattételi felhívás 24. pontján alapul, mely szerint: 

„Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 71.§ (8) bekezdés b) pontja szerinti jelentős, nem egyedi 

részletkérdésre vonatkozó hibának tekinti ajánlatkérő, ha ajánlattevő: 

 - nem csatol be műszaki-pénzügyi ütemtervet; 

 - több mint 11 munkát kihagy a tervből; 

- sem a humán-erőforrás alkalmazásának ütemezését, sem a gépek és eszközök erőforrás 

szükségletének ütemezését nem tartalmazza a terv.”  

Tekintettel arra, hogy a hivatkozott ajánlattevő nem csatolt műszaki-pénzügyi ütemtervet, így ajánlata 

érvénytelen. 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy mindkét érvényes (1. 

és 2. legkedvezőbb) ajánlattevőt felhívja a kizáró okok és az alkalmasság igazolására mindkét rész 

esetén. 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

szükséges intézkedéseket 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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