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Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület
2014. június 13-i ülésének
JEGYZŐKÖNYVE

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 13án 11.00 órakor megtartott üléséről.

Napirend
1. „Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” c. projekthez
szükséges eszközök szállítása tárgyú közbeszerzési eljárásának
eredménye
2. „Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” c. projekt
kivitelezési munkái tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye
3. KEOP-2014-4.10.0-N
sz.
Önkormányzatok
és
intézményeik
épületenergetikai fejlesztése pályázati felhívás
4. Dr. Varga György háziorvosi praxis szerződésének felmondása
5. Egyéb ügyek, indítványok

Határozat száma
74/2014 (VI.13.)
75/2014 (VI.13.)
76/2014 (VI.13.)
77/2014 (VI.13.)

Határozat tárgya

Határozat határideje

Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” c.
projekthez szükséges eszközök szállítása tárgyú közbeszerzési
eljárásának eredménye
„Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” c. projekt
kivitelezési munkái tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye
KEOP-2014-4.10.0-N sz. Önkormányzatok és intézményeik
épületenergetikai fejlesztése pályázati felhívás
„Kompresszorház” értékesítése

2014. június 30.
2014. június 30.
2014. június 30.
2014. június 30.

Bélapátfalva, 2014. június 13.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 13án 11.00 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Ferencz Péter polgármester
Kary József alpolgármester
Bajzát Zsolt, Barta Péter, Csuhány Béla, Vizy Pál testületi tagok
Nem jelent meg: Csűrös Zoltán testületi tag
Hivatalból jelen van: Dudásné dr. Géczi Erika aljegyző
Laczka Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető
Pádárné Ferencz Éva pénzügyi előadó
Meghívott: Dr. Nádor Géza közbeszerzési tanácsadó
Ferencz Péter polgármester:
Köszönti a képviselő-testület tagjait és megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 5 fő
jelen van, a döntéshozatalban résztvevők száma 5, a testület határozatképes és az
ülést megnyitja.
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot.

Napirend
1. „Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” c. projekthez
szükséges eszközök szállítása tárgyú közbeszerzési eljárásának
eredménye
2. „Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” c. projekt
kivitelezési munkái tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye
3. KEOP-2014-4.10.0-N
sz.
Önkormányzatok
és
intézményeik
épületenergetikai fejlesztése pályázati felhívás
4. Dr. Varga György háziorvosi praxis szerződésének felmondása
5. Egyéb ügyek, indítványok

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 5
igen szavazattal elfogadta.
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I.Napirend
„Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” c. projekthez
szükséges eszközök szállítása tárgyú közbeszerzési eljárásának eredménye
Ferencz Péter polgármester:
Felkéri Dr. Nádor Géza közbeszerzési tanácsadót, hogy ismertesse a közbeszerzési
eljárásra érkezett ajánlatokat.
Dr. Nádor Géza közbeszerzési tanácsadó:
Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a közbeszerzési eljárás két részből áll, a
bemutatóterem berendezéseinek beszerzéséből és a mobil színpad, hangosítás
eszközbeszerzéséből. A bemutatóterem berendezéseinek beszerzésére közzétett
ajánlattételi felhívásra 3 ajánlat érkezett, a Kopexco Kft., CleverBoard Kft., és a
Kelet-Tanért Kft. részéről. A beérkezett ajánlatok megfelelnek az ajánlattételi felhívás
és dokumentáció, valamint a jogszabályok előírásainak, így azok érvényesek. A
közbeszerzési eljárás második része, mely a mobil színpad, hangosítás
eszközbeszerzésére vonatkozik, eredménytelen, mivel ajánlattétel nem érkezett, így
új eljárást kell kiírni.
Ferencz Péter polgármester:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta „Vallási örökség bemutatása a
Bélapátfalvai Apátságnál” c. projekthez szükséges eszközök szállítása tárgyú
közbeszerzési eljárásának eredményét és kéri a bizottság tagját, hogy tájékoztassa a
képviselő-testület tagjait.
Csuhány Béla Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta „Vallási örökség bemutatása a
Bélapátfalvai Apátságnál” c. projekthez szükséges eszközök szállítása tárgyú
közbeszerzési eljárásának eredményét, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „Vallási örökség bemutatása a
Bélapátfalvai Apátságnál” c. projekthez szükséges eszközök szállítása tárgyú
közbeszerzési eljárásának eredményéről.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
74/2014.(VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött a Bíráló
Bizottság döntése alapján, hogy a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások
fejlesztése - Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvi Apátságnál” c.
projekthez szükséges eszközök szállítása (ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0036)”
tárgyú nemzeti értékhatárt meghaladó értékű Kbt. 122/A. § bekezdés szerinti
közbeszerzési eljárást részben eredményesnek nyilvánítja.
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1. rész: Bemutatóterem berendezései, árusító pavilonok:
Eredményes.
Az eljárás nyertese KOPEXCO Kft. Székhelye: 1143 Budapest, Stefánia út 32.
Ajánlati ár: 8.731.416,- Ft + Áfa
A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert a vállalkozói
szerződés megkötésére.
2. rész: Mobil színpad, hangosítás eszközei
Eredménytelen, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés 2. részére nem nyújtottak
be ajánlatot.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: polgármester
II.Napirend
„Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvai Apátságnál” c. projekt kivitelezési
munkái tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye
Ferencz Péter polgármester:
Felkéri Dr. Nádor Géza közbeszerzési tanácsadót, hogy ismertesse a kivitelezési
munka közbeszerzési eljárására érkezett ajánlatokat.
Dr. Nádor Géza közbeszerzési tanácsadó:
Ismerteti a bizottság tagjaival, hogy a közbeszerzési eljárás itt is két részből áll, a
sétány világítás és apátsági kis épület felújítása, valamint sétány, út és parkoló
építése. Az ajánlattételi felhívásra öt cég ajánlata érkezett be. Az első részre
benyújtott ajánlatok közül a Borosvill Kft. ajánlata érvényes. Ez felel meg az
ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint a jogszabályok előírásainak. A
sétány, út és parkoló építésére érkezett négy cég ajánlata közül a Tengely-Közmű
Kft. és a Vito Kft. érvényes. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak nem áll
jelenleg rendelkezésére a projekthez szükséges teljes anyagi fedezet, mivel
6.075.628 Ft+ áfa hiányzik, így vagy nyilvánítsa érvénytelennek az eljárást, vagy
próbálja meg biztosítani egyéb forrásból a hiányzó összeget.
Ferencz Péter polgármester:
Megállapítja, hogy Barta Péter képviselő megérkezett a tanácsterembe, az ülés
továbbra is határozatképes, a döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő. Elmondja,
hogy a legalacsonyabb érvényes ajánlatot tevő cég ajánlatához még hiányzik
6.075.628 Ft+áfa fedezet. Javasolja, hogy az önkormányzat 2014. évi
költségvetésének átcsoportosításából oldja meg az összeg pótlását. A Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság tárgyalta „Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvai
Apátságnál” c. projekt kivitelezési munkái tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét
és kéri a bizottság tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
Csuhány Béla Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta „Vallási örökség bemutatása a
Bélapátfalvai Apátságnál” c. projekt kivitelezési munkái tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményét, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a fenti javaslattal
együtt.
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Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak „Vallási örökség bemutatása a
Bélapátfalvai Apátságnál” c. projekt kivitelezési munkái tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményéről.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
75/2014.(VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött a Bíráló
Bizottság döntése alapján, hogy a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások
fejlesztése - Vallási örökség bemutatása a Bélapátfalvi Apátságnál” c. projekt
kivitelezési munkái (ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0036)” tárgyú nemzeti értékhatárt
meghaladó értékű Kbt. 122/A. § bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítja.
Az eljárás nyertese
1. rész: Sétány világítás és apátsági kis épület felújítása
Borosvill Kft. Székhelye: 3349 Nagyvisnyó, Béke út 6. Ajánlati ár:
12.368.833,- Ft + Áfa
2. rész: Sétány, út és parkoló építése
VITO Kft. Székhelye: 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 81. Ajánlati ár:
41.928.956,- Ft + Áfa.
A Képviselő-testület felhatalmazza Ferencz Péter polgármestert a vállalkozói
szerződések megkötésére.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: polgármester
III. Napirend
KEOP-2014-4.10.0-N sz. Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai
fejlesztése pályázati felhívás
Ferencz Péter polgármester:
Ismerteti a bizottság tagjaival, hogy napelemes rendszer kiépítésére van pályázati
lehetőség, olyan önkormányzati ingatlanokra, melynek éves energia felhasználása
nem haladja meg a 30kW-ot. Jelenleg ennek a kritériumnak az Egészségház felel
meg. A projektben való induláshoz bruttó 1.130.300 Ft szükséges. Ezt az összeget
szintén a költségvetés átcsoportosításával lehet megoldani.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta KEOP-2014-4.10.0-N sz.
Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése pályázati felhívást és
kéri a bizottság tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
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Csuhány Béla Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta KEOP-2014-4.10.0-N sz.
Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése pályázati felhívást és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Ferencz Péter polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a KEOP-2014-4.10.0-N sz.
Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése pályázaton való
indulásról.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
76/2014.(VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja a KEOP-2014.4.10.0-N számú pályázati felhívás tervezetet az
Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztésére vonatkozóan.
A pályázat tartalmazza a Bélapátfalva 1001/22 hrsz.-on található Egészségház
napelemmel történő ellátását.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: polgármester
IV.Napirend
Dr. Varga György háziorvosi praxis szerződésének felmondása
Ferencz Péter polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy dr. Varga György gyermek háziorvosi
praxisra kötött szerződését fel kívánja bontani, mivel külföldön vállalt munkát, és az
elmúlt időszakban helyettesítéssel oldotta meg a rendelést. Az önkormányzat a
jogszabályban foglaltak szerint jár el, 6 hónapos felmondási idővel.
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót tudomásul vette.
V.Napirend
Egyéb ügyek, indítványok
Ferencz Péter polgármester:
A „kompresszorházra” megérkezett az értékbecslés. Az ingatlan értéke 16.700.000
Ft. Javasolja az ingatlant ezen az áron értékesíteni.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a Kompresszorház értékesítését és kéri
a bizottság tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.
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Csuhány Béla Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a Kompresszorház értékesítését az értékbecslésben meghatározott
összegért.
Bajzát Zsolt képviselő:
Tudomása szerint a cég, mely meg kívánja venni az ingatlant, nagy összegű
beruházásokat végez az épületen. Van valamilyen lehetőség arra vonatkozóan, hogy
az ingatlan értékét ne egy összegben kelljen kifizetnie a vevőnek?
Ferencz Péter polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 16.700.000 Ft-ot három hónapon keresztül
havi egyenlő részben fizesse meg a cég.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Kompresszorház eladásáról az
értékbecslés alapján a fenti javaslattal együtt.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
77/2014.(VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta, hogy Bélapátfalva „Ipartelep” 1017/37 hrsz.-ú „Kompresszorház”
megnevezésű ingatlant 16.700 e Ft értékben, a Bélkő Nonprofit Közhasznú Kft
értékesítse a Deulesss G.M.B.H-nak (Kleistgasse 29/2 A-1030 Wien
FN410590i) a tulajdonosi körhöz tartozó Fuvar Logisztik Kft. Brikettáló
üzemének megvalósításához. Az ingatlan értékét három havi egyenlő
részletben 2014. szeptember 30-ig fizesse meg.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: polgármester
Kary József alpolgármester:
Kéri, hogy amennyiben vásárlási kérelmek kerülnek be a képviselő-testület elé, úgy a
cégek cégkivonata is álljon rendelkezésre a testület tagjainak.
Ferencz Péter polgármester:
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző
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