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Bátonyterenye Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
15/2019.(VIII.01.) Önk. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 1-jén
megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: 8 fő települési képviselő, jelenléti ív alapján
Dr. Lengyel Tamás jegyző
Dr. Sal Klára aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Nagy-Majdon József polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 12 tagjából 8 fő van jelen, Letovai
Zoltán, Gagyi Róbert, Bognár Ferenc és Gembiczki Ferenc képviselők távolmaradásukat
előzetesen jelezték, a Képviselő-testület határozatképes, az ülést 10 óra 12 perckor megnyitja.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a mai ülésen a meghívóban szereplő napirendi
javaslatot tárgyalja meg.
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 8 igen szavazattal az alábbiak szerint
elfogadta:
1. Javaslat a
„Napsugár
Tagóvoda
fejlesztése
TOP-1.4.1-16-NG1-201700017” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester
2. Javaslat az „Orvosi ügyelet ellátása Bátonyterenye város és kistérsége önkormányzatai
közigazgatási területén” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: Nagy-Majdon József polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. JAVASLAT A „NAPSUGÁR TAGÓVODA FEJLESZTÉSE TOP-1.4.1-16-NG12017-00017” TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI
ELJÁRÁS
EREDMÉNYÉNEK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Várszegi István egyetért azzal, hogy a Napsugár óvodának nagy szüksége van a ráfordított
pénzre, de továbbra is ésszerű pénzügyi gazdálkodást javasol.
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Nagy-Majdon József polgármester megjegyzi, hogy a TOP-os projektek esetében a költségek
nagyon elszálltak, az önkormányzatok forráshiánnyal küszködnek, hogy a különbözetet
biztosítsák. Emiatt van lehetőség a ráemelésre, ami miatt kérte Kinyó Mária önkormányzati
tanácsadót, hogy nézzen utána a lehetőségeknek, hogy az önkormányzatnak minél kevesebb
önrészt kelljen biztosítania. Azt szeretné, hogy haladjon a munka anélkül, hogy a költségek
még jobban megnövekednének. Levélben fordult a Kormányhoz is, hogy nézzék meg annak a
lehetőségét, hogy a még bent lévő 3 nagy pályázat (1 önkormányzati és 2 céges) esetében
van-e lehetőség a ráemelésre. Azt a választ kapta, hogy megoldás a feltételes közbeszerzés
kiírása és ezzel párhuzamosan meg kell vizsgálni a pályázat tartalmi csökkentésének
lehetőségét. Jelen pályázat esetében is bízik abban, hogy a ráemelést meg fogják kapni. Az
óvoda lassan 3 hónapja áll, ami jelentős fennakadásokat okoz Kisterenyén, hiszen ott csak egy
óvoda van, emiatt is sürgető a munkálatok mielőbbi elkezdése és befejezése. Már látszódik a
lakossági elégedetlenség ezzel kapcsolatosan. A csúszás miatt elnézést kér a kamerán
keresztül az érintett lakosságtól. Mindent megtesznek, hogy az még bent lévő pályázatok
minél kevesebb önerőbe kerüljenek az önkormányzatnak.
Várszegi István örül annak, hogy a minél gyorsabb munkavégzésre törekszik az
önkormányzat az óvoda kapcsán.
Nagy-Majdon József polgármester jelzi, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII
(143.) törvény 27.§(5) bekezdésének előírása szerint testületi döntéshozatal esetében név
szerinti szavazást kell alkalmazni. Az SZMSZ 34 §. (3) bekezdése alapján megkéri a jegyzőt,
hogy olvassa fel a képviselők nevét, akik nevük elhangzása után jól érthetően kimondva
igennel vagy nemmel szavaznak, vagy tartózkodnak.
Egyéb hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület – névszerinti szavazással - 8 igen
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
84/2019.(VIII.01.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Napsugár
Tagóvoda fejlesztése – TOP-1.4.1.16.-NG1-2017-00017” című közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő – testület a „Napsugár Tagóvoda fejlesztése - TOP-1.4.1.16.-NG1-201700017” közbeszerzés eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2. A Képviselő – testület a közbeszerzési eljárás során a Rodemax Trade Kft (2600 Vác,
Hordó utca 14.) valamint a R-Carnet Service Kft (2687 Bercel, Széchenyi út 59.)
ajánlattevők ajánlatát érvényesnek minősíti.
3. A Képviselő – testület a Aqua Excellent Kft (2600 Vác, Dózsa Gy. u. 95.) ajánlatát
érvénytelennek nyilvánítja.
4. A Képviselő – testület az R-Carnet Service Kft-t (2687 Bercel, Széchenyi út 59.) az
eljárás nyertesének minősíti.
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5. A Képviselő – testület a 30.101.481 Ft + 8.127.400 Ft (áfa) összesen bruttó 38.228.881
Ft beruházás megvalósításához szükséges többletforrást, a 77/2019.(VII.10.) Öh.sz.
határozatban foglaltak alapján hitelfelvételből biztosítja. Amennyiben a hitelfelvétel
nem kap kormányengedélyt, úgy a szükséges többletforrást ingatlaneladásból, és
költségvetési előirányzat átcsoportosításból fedezi.
6. A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a 99.601.481 Ft + 26.892.400 Ft
összesen bruttó 126.493.881 Ft összegű vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy – Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
Kinyó Mária projektfelelős
Szabó Balázs közbeszerzési szakértő
A névszerinti szavazás eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva.

2. JAVASLAT AZ „ORVOSI ÜGYELET ELLÁTÁSA BÁTONYTERENYE VÁROS ÉS
KISTÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATAI KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN” TÁRGYÚ
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTŐ: NAGY-MAJDON JÓZSEF POLGÁRMESTER

Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta
el:
85/2019.(VIII.01.) Öh. sz.
Határozat
Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Orvosi ügyelet
ellátása Bátonyterenye város és kistérsége önkormányzati közigazgatási területén” tárgyú
közbeszerzési eljárás megindítására című javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő – testület kinyilvánítja, hogy „Orvosi ügyelet ellátása Bátonyterenye
város és kistérsége önkormányzati közigazgatási területén” tárgyú közbeszerzési
eljárást megindítja.
2. Az eljárás becsült értékére tekintettel az eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Harmadik Rész, 113. § (1) bekezdés
szerinti nyílt eljárás szabályai szerint kerül lebonyolításra.
3. A képviselő testület felhatalmazza Szabó Balázs akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadót, hogy az összefoglaló tájékoztatást a Közbeszerzési Hatóság
részére megküldje.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
Szabó Balázs felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
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Nagy-Majdon József polgármester a napirend megtárgyalását követően a testület ülését 10
óra 22 perckor bezárja.

k.m.f.

Nagy-Majdon József
polgármester

dr. Lengyel Tamás
jegyző

