
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bagi  Polgármesteri  Hivatal  tanácstermében  2016.  június  3-án  megtartott  képviselő-
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
Bognár Anita
Dohány Csaba
Dr. Varga Enikő
Kovács Vendel

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.) KEHOP -5.2.9 épületenergetikai pályázat – „Épületenergetikai Jamrik László
felújítás Bag településen”  - közbeszerzési eljárás megtárgyalása polgármester

2.) Egyebek

1. KEHOP – 5.2.9 épületenergetikai pályázat – Épületenergetika felújítás Bag településen 
– közbeszerzési eljárás megtárgyalása

Jamrik  László:  Az energetikai  pályázat  közbeszerzési  felhívására  4  ajánlat  érkezett.  Ennek
kapcsán a 2014. évi közbeszerzési szabályzatunkat módosítani szükséges, valamint közbeszerzési
előkészítő  bizottságot,  és  közbeszerzési  bizottságot  kell  választanunk.  Az  előterjesztés
tartalmazza a módosítást, valamint a bizottság jelöltjeit.
Kérem, a szavazzunk a szabályzat módosításról!

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

31/2016. (VI.03.) Képviselő-testületi határozat



2

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

Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  (a  továbbiakban:
Képviselő-testület)  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.
Törvény  13.  §.  (1)  bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján  a  következők
szerint módosítja a 2014. április 24-én elfogadott közbeszerzési szabályzat alábbi
pontjait:

2.4.1.  A  közbeszerzési  eljárás  során  beérkezett  ajánlatok  Kbt.  szerinti
elbírálására,  az  eljárást  lezáró  döntés  előkészítésére  legalább  3  tagú
Közbeszerzési  Bírálóbizottságot  (a  továbbiakban:  Bírálóbizottság  vagy
Bizottság) kell  létre  hozni.  A Képviselő-testület  jelen szabályzat  elfogadásával
felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Bírálóbizottság meghívott tagjainak
a  kijelölésére  azzal,  hogy  a  Bírálóbizottságnak  mindenkor  képviselnie  kell  a
közbeszerzési  eljárás  lebonyolításához  szükséges  szakértelmeket  (közbeszerző,
jogi, műszaki, pénzügyi).

2.4.2. A Bírálóbizottság 3 fő szakértelemmel rendelkező kijelölt személy, állandó
tagjai 4 delegált képviselő. Eljárásba bevont személy: a jegyző.

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

Jamrik László:  A közbeszerzési bizottságba, Benedek Miklóst, Bognár Anitát,  Varga Andrást,
Sima Józsefet, Deli Józsefet, Mezőfi Ferencet és Katona Ervint javaslom, valamint az aktuális
közbeszerzőt.   Eljárásba  bevont  személynek  Burghardtné  Tóth  Ilonát.  A  közbeszerzési
bírálóbizottságot így el tudjuk fogadni?

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

32/2016. (VI.03.) Képviselő-testületi határozat

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

A Képviselő-testület az alábbiak szerint elfogadta a Közbeszerzési Bírálóbizottság
tagjait:

Bognár Anita  tag
Benedek Miklós  tag
Aktuális közbeszerző  tag
Varga András delegált
Sima József delegált
Mezőfi Ferenc delegált
Katona Ervin delegált
Burghardtné Tóth Ilona eljárásba bevont személy
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző

A közbeszerzési elbíráló bizottság megtárgyalta az ajánlatokat.
Visszajött a bizottság 15 perc múlva, az ülés folytatódott.

Jamrik László: Kérem, akkor ismertessék a közbeszerzési bizottság javaslatát!

Varga  András:  Az  előkészítő  bizottság  értékelte  az  ajánlatokat,  a  közbeszerzési  bizottság
megtárgyalta és javasolja a testület általi elfogadását az alábbiak szerint:
KEHOP  –  5.2.9  épületenergetikai  pályázat  –  Épületenergetika  felújítás  Bag  településen  –
közbeszerzési  eljárás keretében a  nyertes  ajánlattevőnek a Sollight  Energia  Esco Kft-t  nevezi
meg. Nettó 56 411 515 Ft, vállalt kivitelezési határidő 6 hónap.

Jamrik László: A testület elfogadja a bizottság javaslatát?

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

34/2016. (VI.03.) 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  a  Közbeszerzési
Bírálóbizottság  véleménye  alapján  megállapítja,  hogy  a  közbeszerzési  eljárás
érvényesen és eredményesen zárult, és elfogadja a melléklet szerinti összegzést az
ajánlatok elbírálásáról.

2. Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  „Épületenergetikai
felújítás Bag településen” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a
SOLLIGHT ENERGIA ESCO  KT (cégjegyzékszám:  01-09-926186.;  székhely:
1033 Budapest, Apát u. 6-8..) hirdeti ki, tekintettel arra, hogy ajánlata megfelel az
ajánlattételi  felhívásban  és  dokumentációban,  valamint  a  jogszabályokban
meghatározott feltételeknek és a bírálati szempontra tekintettel az összességében
legjobb ajánlatot adta. 

A nyertes ajánlattevő által adott ajánlat nettó összege: 56 411 515,- forint.
A nyertes ajánlattevő által vállalt kivitelezési határidő: 6 hónap

3. Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt a 
SOLLIGHT ENERGIA ESCO  KT (cégjegyzékszám:  01-09-926186.;  székhely:
1033 Budapest,  Apát  u.  6-8..)   „Épületenergetikai  felújítás  Bag településen”
tárgyú beruházás kivitelezésére bruttó 71 642 624. - Ft összegért. 
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4. Bag  Nagyközség  Önkormányzatának Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
polgármestert a melléklet szerinti szerződés aláírására.

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

2.)Rendezési tervmódosítás – vasút hálózat átépítése miatt

Jamrik László: Az előterjesztés tartalmazza a módosítást érintő területeket. Itt voltak nálam a
vasút részéről, és tájékoztattak, hogy Bag közigazgatási területén lesz a bagi és az aszódi állomás
is. Bagon a vasúti hidat is megszélesítik és lesz gyalogátkelő híd is. A rendezési tervmódosítás
költségeit nem nekünk kell fizetni, nem mi kezdeményezzük.

Mezőfi Ferenc: Hozzájárulunk, de a költségeit nem fizetjük.

Jamrik  László:  Hozzájárulunk  a  rendezési  tervmódosításához,  azzal  a  feltétellel,  hogy  a
költségeit nem mi fizetjük?

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

35/2016. (VI.03.) 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 Önkormányzat Képviselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy a Bp.
Rákos  (kiz.)  –  Hatvan  (kiz.)  vasútvonal  kivitelezési  tervek  készítése  során
szükségessé  vált  rendezési  tervmódosításokat  elfogadja,  a  tervezett  fejlesztéseket
támogatja.

2.)  Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  NIF  Zrt.  (továbbiakban
mint  kezdeményező)  kérésére  a  bemutatott  Bp.  Rákos  (kiz.)  –  Hatvan  (kiz.)
vasútvonal  átépítés  kivitelezési  terveinek  és  a  kapcsolódó  szükséges  módosítások
településrendezési tervekbe illesztése céljából hozzájárul ahhoz, hogy a NIF Zrt. által
finanszírozva,  az  A.D.U.  Építész  Iroda  Kft.  (1111  Budapest,  Kruspér  u.  1/C.)
elkészítse a bagi rendezési terv szükséges módosítását. 
A  településrendezési  tervmódosítás  költségeit  a  NIF  Zrt.  viseli,  melyre  az
önkormányzat külön megállapodási szerződést köt.

3.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Bp. Rákos (kiz.)
– Hatvan (kiz.)  vasútvonal  átépítéséhez  szükséges  rendezési  tervek módosításának
gyorsított, tárgyalásos eljárásához a 314/2012 (XI. 8.) Kormányrendelet 42.§ alapján.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
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3.)Polgármester jutalmazása

Polgármester kiment a teremből.

Varga András: Előttetek van az előterjesztés a polgármester jutalmazását illetően.

Gyóni János: A múltkorit visszavontuk, szerintem konkrétum kell!

Burghardtné Tóth Ilona: A jogcím nem volt jó, ez megfelelő. Törvény szerinti.

Mezőfi Ferenc: Én egyetértek ezzel, mehet így, de ha nem fogadják el, akkor ennyibe maradunk,
többet nem tárgyaljuk.

A Képviselő-testület 4 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

33/2016. (VI.03.) Képviselő-testületi határozat

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

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester részére 2016.
évtől 2 havi jutalmat bruttó 897 000 Ft-ot állapít meg, mely az alábbiak szerint
fizethető ki: 1 havi az éves közmeghallgatáson, - mint rendes képviselő-testületi
ülésen – tett beszámoló megtartását követően, valamint 1 havi jutalom a féléves
beszámoló jóváhagyását követően. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: jegyző
Végrehajtásban közreműködik: jegyző, munkaügy

Jamrik László: Megköszönöm a részvételt! Az ülést bezárom.

- k.m.f.-

Jamrik László Burghardtné Tóth Ilona
polgármester               jegyző


