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Bátonyterenye Város Önkormányzata 

                  Képviselő-testülete  

 

18/2016.(XII.08.) Önk. sz. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 8-án 

megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak:   8 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján  

  Rákos Szabolcs alpolgármester 

  Dr. Lengyel Tamás jegyző  

  Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

  Mátyus-Lengyel Violetta szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

  Meghívottak 

 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 8 fő jelen van, Macska 

Tamás, Várszegi István, Gagyi Róbert és Cseresznyés István távolmaradásukat előzetesen 

jelezték, a Képviselő-testület határozatképes, az ülést 15 óra 22 perckor megnyitja.  

Javasolja, hogy az ülésen a meghívóban szereplő napirendi javaslatot tárgyalja meg a testület. 
 

A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 8 igen szavazattal az alábbiak szerint 

elfogadta: 
 

1. Javaslat a „Gyürky-Solymossy Kastély rekonstrukciója – kivitelezési beruházás” 

elnevezésű közbeszerzési eljárásra beérkezett pályázatok elbírálására 

Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester 
 

 

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 

 

 

1. JAVASLAT A „GYÜRKY-SOLYMOSSY KASTÉLY REKONSTRUKCIÓJA – 

KIVITELEZÉSI BERUHÁZÁS” ELNEVEZÉSŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA 

BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRA 

ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER 
 

Nagy-Majdon József polgármester köszönti dr. Becsó Károly ügyvezetőt és Kinyó Máriát, 

akik részt vesznek a napirendi pont tárgyalásán. 

Jelzi, hogy a kivitelezőnek 4 hónapja lesz a pályázat megvalósítására ezért próbál 

minisztériumi szinten némi haladékot elérni a kivitelezés befejezésére. Megjegyzi, hogy az 

ARTemisz Kft. a szigetelést nulla forinttal tervezte, amire a tisztázó kérdéseknél azt a választ 

adták, hogy ezt a költséget máshová tervezték be. Pletyka szinten értesült arról, hogy a cég 

már járja a helyi vállalkozókat, holott alvállalkozót nem nevezett meg. 

 

Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 

el: 
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149/2016.(XII.08.) Öh. sz. 

Határozat 

 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Gyürky-Solymossy 

Kastély kivitelezési beruházás” elnevezésű közbeszerzési eljárásra beadott ajánlatok 

bírálatára vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő – testület a Gyürky-Solymossy Kastély építési beruházás” elnevezésű 

közbeszerzési eljárásra az ARTemisz & Sofia Építőipari Kft. konzorcium vezető (1144 

Budapest, Szentmihályi út 19-21. X/260.) valamint vele közös ajánlattevő Kéki 

Hőtechnika Kft. (1112 Budapest, Kérő utca 18.) által beadott ajánlatot érvényesnek 

nyilvánítja.  
 

2. A Képviselő – testület a Gyürky-Solymossy Kastély építési beruházás” elnevezésű 

közbeszerzési eljárásra az Everling Építő, Termelő, és Szolgáltató Kft.( 2117 Isaszeg, 

Aulich u. 3.) által beadott ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. 
 

3. A Képviselő – testület a Gyürky-Solymossy Kastély építési beruházás” elnevezésű 

közbeszerzési eljárásra a Pesti Építő és Faipari Zrt. (1112 Budapest, Rózsatő u. 10.) 

által beadott ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. 
 

4. A Képviselő – testület az ARTemisz & Sofia Építőipari Kft. konzorcium vezető és a 

Kéki Hőtechnika Kft. ajánlattevőket,és az Everling Építő, Termelő, és Szolgáltató  Kft-

t. a  Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az előírt dokumentumok benyújtására hívja fel. 
 

Határidő: azonnal  

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester  

 Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető   

 Szabó Balázs felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  

 

 

Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy a cég ügyvezetőjével folytatott megbeszélése 

alapján a helyijárati közlekedés szerződésének meghosszabbítását 2017. február 28-ig tartó 

időszakra alá fogja írni, a továbbiakról a költségvetés elfogadásakor döntenek. A következő 

testületi ülés időpontja december 20., kedd.  

A testület ülését 15 óra 28 perckor bezárja. 

 

k.m.f. 

 

 

Nagy-Majdon József     dr. Lengyel Tamás 

  polgármester                          jegyző 

 


