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Balajt Község Önkormányzatának 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 

 
13/2016. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 19. napján  

               (kedd) de. 9.30 órai kezdettel a Községháza (3751Szendrőlád, Fő út 63. szám) hivatali 

               helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán polgármester, Csathó László alpolgármester,  

 Ádám Ferenc Györgyné képviselő  

 

Igazoltan van távol: Berzi István képviselő és Kovács Márta képviselő 

                      

Tanácskozási joggal jelen van:      Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

                 

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti a rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésen a 

résztvevőket, majd megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős 

testületből 3 fő képviselő jelen van.  

 

Ismerteti a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontját az alábbiak szerint: 

 

 1.  „Vállalkozási szerződés keretében orvosi rendelő felújítási munkáinak elvégzése” tárgyú  

       közbeszerzés eredmény hirdetése 

       Előadó: polgármester 

  

Szabó Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban a Képviselő-

testület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 

 

Képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjával kapcsolatban 

észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 

 

Szabó Zoltán polgármester javasolja a napirendi pont elfogadását. 

 

Képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot - és a jegyzőkönyv hitelesítőinek Ádám 

Ferenc Györgyné és Csatló László települési képviselőket - 3 fő döntéshozatalban való 

részvételével - 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbiak szerint: 

 

     1. „Vállalkozási szerződés keretében orvosi rendelő felújítási munkáinak elvégzése” tárgyú  

          közbeszerzés eredmény hirdetése 

          Előadó: polgármester 
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Tárgyalt napirendi pontok: 

   1. „Vállalkozási szerződés keretében orvosi rendelő felújítási munkáinak elvégzése” tárgyú  

       közbeszerzés eredmény hirdetése 

       Előadó: polgármester 

  

1./ Napirendi pont tárgya: 

 

„Vállalkozási szerződés keretében orvosi rendelő felújítási munkáinak elvégzése” tárgyú  

 közbeszerzés eredmény hirdetése 

Előadó: polgármester  

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Balajt Község 

Önkormányzata közbeszerzési eljárást indított a „Vállalkozási szerződés keretében orvosi 

rendelő felújítási munkáinak elvégzése” tárgyban. Az Eljárást megindító felhívásra, az 

ajánlattételi határidőn belül összesen 2 (kettő) db. ajánlat érkezett. Az ajánlatkérő képviselője 

megállapította, hogy a benyújtott ajánlatok zárt és sértetlen csomagolásúak. 

Az ajánlatkérő képviselője a benyújtott ajánlatokat felbontotta és a Kbt. 62. § (3) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően ismertette az alábbi adatokat: 

 

1.  Ajánlattevő neve: Patrinfa Kft.  

    Címe: 3752 Szendrő, Csáky István tér 13. szám 

    Ajánlati ár (nettó Ft) 22.404.034 Ft 

 

2. Ajánlattevő neve: Borsodszer Kft 

    Címe: 3780 Edelény, Petőfi út 5. szám 

    Ajánlati ár (nettó Ft) 20.875.621 Ft 

 

A Bíráló Bizottság a beérkezett ajánlatokat elbírálta. 

 

A Bíráló Bizottság javasolja a döntéshozónak, hogy az eljárást nyilvánítsa eredményesnek. 

Az ajánlattevőnként megjelölt indokok alapján álláspontjuk az, hogy az Ajánlatkérő számára 

a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a Borsodszer Kft. 

adta. 

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás 

nyertesének a Borsodszer Kft-t hirdesse ki, tekintettel arra, hogy az ajánlatok elbírálása során 

a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot tette. 

 

Az előterjesztéshez mellékelten megküldésre került a „Írásbeli szakvélemény”, a „Jelenléti 

ívet”, valamint a „Bírálati lap.” 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése alapján „Testületi 

döntéshozatal esetén név szerinti szavazás kell.” Kbt. A név szerinti szavazásról külön 

jegyzőkönyv készül. 
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Felkéri a jegyző asszonyt ismertesse a név szerinti szavazás szabályait. 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet a névszerinti szavazás 

szabályairól. 

 

A névszerinti szavazásról külön jegyzőkönyv készült, ami a jegyzőkönyv melléklete. 

 

Képviselő-testület a névszerinti szavazás eredménye alapján - 3 fő döntéshozatalban való 

részvételével - 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett – az előterjesztés határozati 

javaslatát -  elfogadta, majd meghozta a következő határozatát: 

 

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

    2/2016.(I.19.) H A T Á R O Z A T A  

 

Tárgy: „Vállalkozási szerződés keretében orvosi rendelő felújítási 

munkáinak elvégzése” tárgyú közbeszerzés eredmény 

hirdetése 

 

  Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a „Vállalkozási 

szerződés keretében orvosi rendelő felújítási munkáinak elvégzése” 

tárgyú közbeszerzés eredmény hirdetéséről szóló előterjesztést és az 

alábbi döntést hozza: 

 

     Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja 

és az eljárás eredményeként Borsodszer Kft. (3780 Edelény, Petőfi út 

5. szám) az eljárás győzteseként kihirdeti. 

 

    Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

aláírására. 

 

    Felelős: polgármester 

    Határidő: azonnal, illetve 2016. február 5. 

 

 

Szabó Zoltán polgármester - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem 

volt - megköszönte a megjelentést és a képviselő-testület rendkívüli nyílt ülését bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 Szabó Zoltán  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

   

Ádám Ferenc Györgyné Csathó László 

  jegyzőkönyv hitelesítő  jegyzőkönyv hitelesítő 
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A rendkívüli nyílt ülés jegyzőkönyvének melléklete 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 19.  

               napján  megtartott rendkívüli nyílt ülés  (3751 Szendrőlád,  Fő út 63. szám)  

               név szerinti szavazásról     
 

Jelen vannak:  Szabó Zoltán  polgármester,  Csathó László alpolgármester,  

    Ádám Ferenc Györgyné képviselő 

 

Igazoltan van távol: Berzi István képviselő, Kovács Márta képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

            
 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző a jelenléti ív alapján, ABC sorrendben név szerint egyesével 

kéri a képviselőket a nyilatkozat tételre és a szavazásra a „Vállalkozási szerződés keretében 

orvosi rendellő felújítási munkáinak elvégzése” tárgyú közbeszerzés eredmény hirdetése 

tárgyában a Kbt. 22. § (5) bekezdése értelmében a testületi döntés esetében név szerinti 

szavazást kell alkalmazni. 

 

Kéri Szabó Zoltán polgármestert nyilatkozzon egyértelműen arra vonatkozóan, hogy a 

„Vállalkozási szerződés keretében orvosi rendellő felújítási munkáinak elvégzése” tárgyú 

közbeszerzési eljárást a képviselő-testület eredményesnek nyilvánítja. 

 

Szabó Zoltán polgármester nyilatkozata: IGEN 

 

Kéri Csathó László alpolgármestert nyilatkozzon egyértelműen arra vonatkozóan, hogy a 

„Vállalkozási szerződés keretében orvosi rendellő felújítási munkáinak elvégzése” tárgyú 

közbeszerzési eljárást a képviselő-testület eredményesnek nyilvánítja. 

 

Csathó László alpolgármester nyilatkozata: IGEN 

 

Kéri Ádám Ferenc Györgyné települési képviselőt nyilatkozzon egyértelműen arra 

vonatkozóan, hogy a „Vállalkozási szerződés keretében orvosi rendellő felújítási munkáinak 

elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárást a képviselő-testület eredményesnek nyilvánítja. 

 

Ádám Ferenc Györgyné települési képviselő nyilatkozata: IGEN 

 

     K.m.f. 

 

 

 

Szabó Zoltán                                                                    Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

 polgármester                                     jegyző 

 

 

                   Csathó László                                                  Ádám  Ferenc Györgyné 

                    alpolgármester                                                   települési képviselő 


