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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 22. 

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.) „Településképet meghatározó épület rekonstrukciója Bükkszentkereszt 

községben” című projekthez kapcsolódó építés tárgyú pályázathoz kapcsolódó 

közbeszerzési eljárásban a kizáró okok és alkalmasság igazolása alapján 

érvényes pályázatok elbírálása 

 Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

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

 

A polgármester előadja, hogy a bíráló bizottság a tárgyban 2017. december 22. napján 17.00 kor 

tartotta ülését.  

A polgármester ismerteti a bíráló bizottsági ülés jegyzőkönyvét. 

(Jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 

 

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

hozzon határozatot.  

 

 



2 
 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

91/2017. (XII.22.) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: „Településképet meghatározó épület rekonstrukciója Bükkszentkereszt községben " című  

projekthez kapcsolódó építés tárgyú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásban a kizáró okok és 

az alkalmasság igazolása alapján érvényes ajánlatról 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 

„Településképet meghatározó épület rekonstrukciója Bükkszentkereszt községben" című projekthez 

kapcsolódó építés tárgyú pályázat közbeszerzése során benyújtott érvényes ajánlatokhoz kapcsolódó a 

kizáró okokra és az alkalmasságra vonatkozó dokumentumok értékeléséhez kapcsolódó előterjesztést, 

és a következő határozatokat hozza: 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete –a közbeszerzési bíráló bizottság 

javaslatát elfogadva- 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 két érvényes ajánlat közül, a BRAND 2001 Kft, ajánlatát értékelte, míg a 

B.G.A.-MK Kft. ajánlatát az értékelés során figyelmen kívül hagyta.  

Utóbbi gazdasági társaság az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására nem csatolta be a 

kizáró okok hatálya alatt nem állását, valamint az előírt alkalmassági követelményeknek való 

megfelelését igazoló dokumentumokat, így ajánlatkérő a Kbt. 69. § (5) bek. alapján ajánlatát az 

értékelés során figyelmen kívül hagyta. A B.G.A.-MK Kft. ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja 

alapján érvénytelen. 

 

 

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

rész vonatkozásában a BRAND 2001. Kft.-vel való szerződéskötéshez 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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