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5.sz. Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Csörögi Község Önkormányzat (2135 Csörög, Akácfa utca 30.) hivatalos helyiségében 2017. 

április 5. (szerda) 17.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános Képviselő-testületi ülésről. 

 

 

 

Ezen jegyzőkönyv tartalmaz:  

 

 

 

 

 

HATÁROZATOK:  

 

 

 

32/2017. (IV.05.) Képviselő-testületi határozat 

 

„Épületenergetikai fejlesztés Csörög községben” KEHOP-5.2.9-16  forrás terhére 

projekt megvalósításához, közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges Bíráló 

bizottsági tagok kijelölése, Közbeszerzési Szabályzat módosítása 

        

 

33/2017. (IV.05.) Képviselő-testületi határozat 

„Épületenergetikai fejlesztés Csörög községben” KEHOP-5.2.9-16 forrás terhére 

projekt megvalósításához ajánlattételi felhívás elfogadása  

 

34/2017. (IV.05.) Képviselő-testületi határozat 

„Épületenergetikai fejlesztés Csörög községben” KEHOP-5.2.9-16 forrás terhére 

projekt megvalósításához döntés, ajánlattételre felkért gazdasági szereplőkről.  
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 5-én megtartott 

rendkívüli nyílt ülésén 

Az ülés helye: Csörögi Polgármesteri Hivatal 

  2135 Csörög, Akácfa utca 30. 

 

Jelen vannak: 

Hegedűsné Kripák Ildikó  polgármester 

Gergely László    alpolgármester 

Antal Péter                                              képviselő 

Dr. Bonyhády Elemér    képviselő  

Grancsa Péter     képviselő  

Kendrovszki József                                 képviselő 

Pataki Ferenc Józsefné                            képviselő 

 

Tanácskozási joggal:  Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

              Réti Lajos felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

   Szántó  Zsófia építész,tanácsadó 

                            

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az ülésről nem készül hangfelvétel. A jegyzőkönyvet Együd Sándorné vezeti.  

 
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 17 óra 30 perckor megnyitja a képviselő-testületi ülést és 

köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület minden tagja jelen van, így az ülés 7 

fővel határozatképes.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az ülés napirendjét. Elmondja, hogy a mai ülés 

tárgya az „Épületenergetikai fejlesztés Csörög községben” KEHOP-5.2.9-16 forrás terhére projekt 

megvalósításához kapcsolódó döntések meghozatala. Kiemeli, hogy a közbeszerzési szabályzat 

módosításán túl, a Bíráló Bizottság tagjainak megválasztásáról ( 1. napirend ) valamint az ajánlattételi 

felhívás tartalmának elfogadásáról is dönteni kellene ( 2. napirend ),  utána pedig 3. napirendként az 

ajánlattevő cégek kiválasztásával egészülne ki a mai ülés.  

 

 

A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a képviselő testület 2017. április 5-i ülése kezdetén, Hegedűsné Kripák 

Ildikó polgármester által ismertetett és kiegészített napirendet – 7 igen szavazat, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – elfogadta Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mely az alábbi:  

 

 

 

N A P I R E N D E K  

 
1. „Épületenergetikai fejlesztés Csörög községben” KEHOP-5.2.9-16 forrás terhére projekt 

megvalósításához, közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges Bíráló bizottsági tagok 

kijelölése, Közbeszerzési Szabályzat módosítása 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 
2. „Épületenergetikai fejlesztés Csörög községben” KEHOP-5.2.9-16 forrás terhére projekt 

megvalósításához ajánlattételi felhívás elfogadása  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  
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3. „Épületenergetikai fejlesztés Csörög községben” KEHOP-5.2.9-16 forrás terhére projekt 

megvalósításához döntés az ajánlattételre felkért gazdasági szereplőkről.  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

N A P I R E N D E K  

 

1. „Épületenergetikai fejlesztés Csörög községben” KEHOP-5.2.9-16 forrás terhére projekt 

megvalósításához, közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges Bíráló bizottsági tagok 

kijelölése, Közbeszerzési Szabályzat módosítása 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az írásbeli előterjesztést a képviselők 

megkapták. Megköszöni a képviselőknek, hogy a rendkívüli ülésen valamennyien részt vesznek. 

Köszönti a megjelent szakértő vendégeket is. 

 

Réti Lajos akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó elmondja, hogy az Önkormányzat 2016. évi  

Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatát ő készítette és a jelen  szabályzat módosítását is ő készítette 

elő. A mai nap tárgyalandó előterjesztések előkészítését is ő végezte, így a képviselő-testületnek a 

Polgármester Asszony által említett napirendek tekintetében - ezek alapul vételével - kell dönteni. 

Kendrovszki József képviselő megkérdezi, hogy nem páratlan számúnak kell lennie a Bíráló 

bizottságnak? Ki lesz az elnök? 

Réti Lajos akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó válaszában elmondja, hogy minimum 3 tagú 

Bíráló bizottsági tag kell, de 4 féle kompetenciával. Ott kell lenni mind a négy tagnak a Bíráló 

bizottságot a mai napon fel kell állítani. Utána a Bíráló bizottságnak az értékelésre kell már csak 

összeülnie. 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester az előterjesztésben adtunk javaslatot a személyekre, 

felolvassa azokat. 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 

a  

következő határozatát:  

 

 Szavazatarányok: 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

32/2017. (IV.05.) Képviselő-testületi határozat 

1.) Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Csörög Község 

Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának módosítását az előterjesztés 1.sz. 

melléklete szerinti tartalommal.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2017. április 5. 

 

2.) Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Épületenergetikai fejlesztés 

Csörög községben” KEHOP-5.2.9-16 pályázat lebonyolításában Bíráló bizottsági tagoknak 

választja az alábbi személyeket: 

Közbeszerzés tárgyában: Réti Lajos akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

Műszaki szakterületen járta szakember: Szántó Zsófia építész 

Pénzügyi szakterületen jártas szakember: Czinege Éva pénzügyi előadó 

Jogi szakterületen jártas szakember: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 



Határidő: 2017. április 5. 

2. „Épületenergetikai fejlesztés Csörög községben” KEHOP-5.2.9-16 forrás terhére projekt 

megvalósításához ajánlattételi felhívás elfogadása  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a szakértők elkészítették az ajánlattételi 

felhívást. Átadja a szót Réti Lajos akkreditált közbeszerzési szaktanácsadónak 

Réti Lajos akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó válaszában elmondja, hogy az un. nyílt eljárás 

szabályai szerint zajlik a közbeszerzési eljárás. 5 céget kötelező meghívni. Minimális szabályok 

vannak. Az alkalmassági feltételeket nem kell megszabni az eljárás során, de ezt igazolni és indokolni 

kell. Ezek után nem szükséges semmilyen alkalmassági feltételt előírni, azokat a kizáró okokat 

vizsgáljuk, amik feltétlenül szükségesek, adó és köztartozást megnézünk, de egyéb feltételt nem 

szabunk.   

Szántó Zsófia építész, tanácsadó kiegészítésül elmondja, hogy összegyűjtöttek olyan cégeket, akik 

KEHOP-os energetikai szempontoknak megfelelnek, és kellő referenciákkal is rendelkeznek. Az 

energetikusok által felmért adatok alapján kerülnek meghatározásra a pályázatban előírt feltételek. 

Ismerteti a műszaki adatokat.  

Kendrovszki József képviselő megkérdezi, hogy a műszaki ellenőr személye kiválasztásra került-e. 

Réti Lajos akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó válaszában elmondja, hogy igen. A két ember 

kiválasztása ( közbeszerzési tanácsadó és műszaki ellenőr) még tavaly megtörtént.  

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az ajánlattételi dokumentáció tartalmát pontról pontra Réti Lajos 

közbeszerzési szaktanácsadó átbeszéli és válaszol a felmerülő kérdésekre.  

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 

a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

33/2017. (IV.05.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Épületenergetikai fejlesztés 

Csörög községben” KEHOP-5.2.9-16 pályázat lebonyolítása érdekében elfogadja az 

ajánlattételi felhívást és a dokumentumokat.  Felkéri a polgármestert és az akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadót a szükséges intézkedések megtételére.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester és Réti Lajos felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó  

Határidő: 2017. 04.05., 2017. 04. 11.  

 

 

 

 

3.„Épületenergetikai fejlesztés Csörög községben” KEHOP-5.2.9-16 forrás terhére 

projekt megvalósításához döntés, ajánlattételre felkért gazdasági szereplőkről.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a jelen lévő szakértők az alábbi cégeket 

javasolják ajánlattétel megtételére, mert véleményük szerint alkalmasak a szerződés teljesítésére.  
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- Diagonál Épker Kft. 
3177 Rimóc Balassi B. út 10. 

- Optimal Hungária Kft 

1145 Budapest, Amerikai út 66. 

- Nobiris Hungária Kft. 

1222 Budapest, Zuzmó utca 3. 

- Svarog Kft. 

7030 Paks, Kurucz György utca 45 

- Uniós Energia Kft. 

1211 Budapest Színesfém utca 11-15. 

 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 

a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

34/2017. (IV.05.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Épületenergetikai fejlesztés 

Csörög községben” KEHOP-5.2.9-16 pályázat lebonyolítása érdekében  az alábbi öt 

gazdasági szereplőt kéri fel ajánlattételre: 

- Diagonál Épker Kft. 

3177 Rimóc Balassi B. út 10. 

- Optimal Hungária Kft 

1145 Budapest, Amerikai út 66. 

- Nobiris Hungária Kft. 

1222 Budapest, Zuzmó utca 3. 

- Svarog Kft. 

7030 Paks, Kurucz György utca 45 

- Uniós Energia Kft. 

1211 Budapest Színesfém utca 11-15. 

Felkéri Réti Lajos felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót az ezzel kapcsolatos 

valamennyi teendő megtételére. 

  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester Réti Lajos felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó  

Határidő: 2017. 04.05.,  

 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester a Képviselő-testület 

rendkívüli nyílt ülését 19 óra 15 perckor bezárta. 

A Képviselő-testület 2017. április 5-i rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv lezárva: 19.óra 16 

perckor.  

 

 



 Hegedűsné Kripák Ildikó                                   Chrobák Zoltánné dr. 

            polgármester                                                              jegyző 


