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Készült: Bagi Polgármesteri  Hivatal  tanácstermében 2016. május 24-én megtartott  képviselő-
rendkívüli testületi ülésén.

Jelen vannak: Jamrik László polgármester,
Varga András alpolgármester
Gyóni János képviselő
Katona Ervin képviselő 
Mezőfi Ferenc képviselő
Sima József képviselő
Burghardtné Tóth Ilona jegyző, 
Benke Henriett jegyzőkönyvvezető

Meghívottak: Benedek Miklós

Polgármester  megnyitja  az  ülést,  köszöntötte  a  jelenlévőket.  Megállapította,  hogy  a  testület
határozatképes.
Polgármester úr ezután ismertette a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pont:                          Előadó:

1.) Téglaház Kft – energetikai pályázat megtárgyalása Jamrik László
polgármester

2.) Egyebek

1. Téglaház Kft – energetikai pályázat megtárgyalása

Jamrik László:  Mindannyian jelen voltunk a bizottsági  ülésen.  A bizottság javaslata,  hogy a
Téglaház Kft-bel szerződjünk, és adjuk be a pályázatot. Ki ért egyet a javaslattal? 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

30/2016. (V.24.) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított
jogkörében eljárva az alábbi határozatokat hozta:

1. Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  piackutatás  alapján  3
gazdasági  szereplőtől  származó  ajánlat  bekérése  mellett  a  pályázat,  valamint  a
feltételes közbeszerzési eljárás lebonyolítására a TÉGLAHÁZ Kft-t (2120 Dunakeszi,
Huszka  Jenő  utca  5.  fszt.  3.;  Cg.  13-09-071523)  választotta  ki.  Bag  Nagyközség
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Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt a TÉGLAHÁZ Kft-
vel (2120 Dunakeszi, Huszka Jenő utca 5. fszt.  3.; Cg. 13-09-071523) a határozat
melléklete szerinti tartalommal, projekt-előkészítés, tervezés, közbeszerzési eljárások
lefolytatása,  tájékoztatás,  nyilvánosság  biztosítás  és  műszaki  ellenőri  szolgáltatás
komplex  ellátására.  A  TÉGLAHÁZ  Kft.  alvállalkozó  útján  biztosítja  a  felelős
akkreditált  közbeszerzési  szaktanácsadó  személyét.  Bag  Nagyközség
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a
határozat melléklete szerinti megbízási szerződést jegyzői ellenjegyzés mellett aláírja.

2. Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  KEHOP-5.2.9.
„Pályázatos  épületenergetikai  felhívás  a  közép-magyarországi  régió  települési
önkormányzatai  számára” elnevezésű pályázati  kiírásra  „Épületenergetikai  felújítás
Bag településen” címmel pályázatot nyújt be az alábbiak szerint:

 megvalósulási helyszínek:
1. Polgármesteri Hivatal (2191 Bag, Szent Imre utca 52.)
2. Iglice Napközi Otthonos Óvoda (2191 Bag Sport u. 1.)
3. Arany János Általános Iskola (2191 Bag, Szent András u. 41.)
 100%-os támogatási intenzitású projekt
 maximum teljes beruházási költség: bruttó 250.000.000,- Ft
 maximum elszámolható költség: bruttó 250.000.000,- Ft
 maximum KEHOP forrásból származó támogatási kérelem: bruttó 250.000.000,- Ft
 önerő: becsült értéke nettó 1 500 000,- Ft, mely a Polgármesteri Hivatal pályázatban

nem elszámolható felújítási munkái miatt szükséges
 szállítói finanszírozás

Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  a  pályázati  dokumentációt  előkészítse,  aláírja,  és  a  kiíró
szervezethez benyújtsa.

3. Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Kbt.  53.  §  (6)
bekezdéseiben foglaltak alapján, amennyiben a támogatásra irányuló igény nem kerül
elfogadásra,  vagy  az  igényeltnél  kisebb  összegben  kerül  elfogadásra,  azt  olyan
körülménynek  tekinti,  amely  miatt  az  eljárást  eredménytelenné  nyilváníthatja.  A
közbeszerzési  eljárás  eredményeképpen  a  szerződés  hatálybalépését  a  benyújtott
pályázat alapján a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírásához köti, a
Kbt.  135.§  (12)  bekezdésében  foglaltakkal  összhangban.  Továbbá  a  szerződés
hatálybalépésének  feltétele  a  vállalkozási  díj  (egyösszegű  nettó  ajánlati  ár)
támogatásból  történő  kifizethetőségének  Támogató  általi  biztosítása  (kizárólag  a
KEHOP keretében elszámolható összeg tekintetében).

Az pályázat  keretében el nem számolható kivitelezési  díjat  nettó 1 500 000,- Ft +
keretösszegig  Bag  Nagyközség  Önkormányzata  önerő  felhasználásával  téríti  meg,
melynek fedezete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.)
önkormányzati rendeletének ... 6.sz melléklet B8 sora.

4. Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési szabályzat
rendelkezései  szerint  a  fenti  pályázatra  vonatkozóan  a  műszaki  tartalom  alapján
feltételes,  hirdetmény  nélküli  közbeszerzési  eljárást  indít,  a  Kbt.  115.§  (1)-(4)
rendelkezései szerint. A közbeszerzési eljárás becsült értéke: nettó 60.300.000,- Ft +
ÁFA

megvalósulási helyszínek:



3

1. Polgármesteri Hivatal (2191 Bag, Szent Imre utca 52.)
2. Iglice Napközi Otthonos Óvoda (2191 Bag Sport u. 1.)
3. Arany János Általános Iskola (2191 Bag, Szent András u. 41.)

Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  a  polgármestert,
hogy a KEHOP-5.2.9. „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi
régió  települési  önkormányzatai  számára”  pályázati  kiírásra  a  „Épületenergetikai
felújítás  Bag  településen”  közbeszerzési  ajánlattételi  felhívás  dokumentációját
ajánlattételre az alábbi gazdasági társaságoknak küldje meg ajánlattételre:

1. Temen-Trade Kft. (3525, Miskolc, Nagy Imre utca 17.3.em. 307.)
2. Sollight Energia ESCO Kft. (1033, Budapest, Apát utca 6-8 fsz)
3. Téglás Trans Kft (4243, Téglás, Fényes utca 14, 1/3)
4. Zamivill Kft (4400, Nyíregyháza, Ösvény utca 40.)

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző

Jamrik László: Megköszönöm a részvételt! Az ülést bezárom.

- k.m.f.-

Jamrik László Burghardtné Tóth Ilona
polgármester               jegyző


