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ÚJFEHÉRTÓI  

POLGÁRMESTERI HIVATAL 
4244 Újfehértó, Szent István út 10. 
Tel.:(42) 290 000  Fax: (42) 290 003 

E-mail: polghiv@ujfeherto.hu 
Web: www.ujfeherto.hu 

 

 
Száma: 4-….../2014.   

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2014. július 31-én (csütörtök) de. 8 órai 
kezdettel a Polgármesteri Hivatal (4244 Újfehértó, Szent István út 10. sz.: em. 14. sz.) 
helyiségében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.  
 
Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Banka Attila, Budainé Veres Ágnes, Elek László, 
Gyermánné Szabó Katalin, Leveleki József, Puskás László, Suhaj István, Szilágyi Péter, 
Szűcs Lászlóné, Tamás Lászlóné, Tóth János képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Szűcs Andrea aljegyző 
 
Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: Suga Ferenc Krisztián pályázati referens, Pincés 
Mihályné jegyzőkönyvvezető 
 
Nagy Sándor 
Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fő képviselőből 10 fő jelen van, így a képviselő-
testület h a t á r o z a t k é p e s.   
 
A mai rendkívüli ülésre a kiküldött meghívóban szereplő napirendet javasolom 
megtárgyalásra. A napirendi javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ha nincs, ki 
az, aki a napirendi javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület a napirendi javaslatot 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
napirendet állapította meg:  

 
N a p i r e n d 

 
1./ Előterjesztés a „ KEOP-2014-4.10.0/N kódjelű „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” 
című   pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtott pályázat keretében építés-kivitelezési 
munkák elvégzése tárgyú Kbt. 122 § (7) bek. a.) pontja szerinti hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos, Kbt. 40. § (3) bek. alapján lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás 
eredményéről 
(Írásbeli előterjesztés alapján) 
Száma: 3-156/2014.   

      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ Előterjesztés a „ KEOP-2014-4.10.0/N kódjelű „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” 
című   pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtott pályázat keretében építés-kivitelezési 
munkák elvégzése tárgyú Kbt. 122 § (7) bek. a.) pontja szerinti hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos, Kbt. 40. § (3) bek. alapján lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás 
eredményéről 
(Írásbeli előterjesztés alapján) 
Száma: 3-156/2014.   

      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Gyermánné Szabó Katalin és Puskás László megérkeztek az ülésterembe, így a képviselő-
testület létszáma 12 főre változott.  
 
Nagy Sándor polgármester Úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a közelmúltban került 
kiírásra a feltételes közbeszerzési eljárás, hiszen még ezek után lesz benyújtva a pályázat. 
Ugyanakkor, ahogy a pályázat kiírásánál is ismert volt, a megszerezhető 60 pontból 20 pontot 
jelent az, hogyha meg van a kivitelező kiválasztása.  Hozzátette még, hogy az eljárás lezárult, 
eredményt kell hirdetni. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a döntéshez névszerinti 
szavazás szükséges.  
 
Nagy Sándor polgármester Úr 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Szilágyi Péter kérdése, hogy kell-e eredményt hirdetni?  
 
Nagy Sándor válaszul elmondta, hogyha nem hirdetnek eredményt, akkor nincs értelme 
benyújtani a pályázatot. Hozzátette még, hogy a határozati javaslat 2. pontjában a 
28.945.507.-Ft - plusz ÁFA-t jelent, ezt kéri, hogy kiegészítésként vegyék figyelembe. 
Elmondta, hogy a Bíráló Bizottság a keszthelyi céget támogatja.  
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el a napirendi pont vitáját lezárta.  
 
Nagy Sándor 
Megkérem Dr. Szűcs Andrea aljegyzőt, hogy a névszerinti szavazást bonyolítsa le.  
 
Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
Dr. Szűcs Andrea ismerteti a névszerinti szavazás eljárását, a képviselő-testület névsorát 
előolvassa:                                                                  

 
1. Banka Attila     igen  

2. Budainé Veres Ágnes  igen 

3. Elek László    igen 

4. Gyermánné Szabó Katalin  igen 

5. Leveleki József   igen 

6. Nagy Sándor    igen 
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7.  Puskás László   igen 

8. Suhaj István    igen 

9. Szilágyi Péter   igen 

10. Szűcs Lászlóné   igen 

11. Tamás Lászlóné   igen 

12. Tóth János    igen 

Nagy Sándor polgármester Úr kihirdeti a névszerinti szavazás eredményét: 

A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal a határozati javaslatot a kiegészítéssel 

együtt  elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
112/2014. (VII. 31.) számú 

h a t á r o z a t a  
 

„ KEOP-2014-4.10.0/N kódjelű „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati 
konstrukcióra vonatkozóan benyújtott pályázat keretében építés-kivitelezési munkák 
elvégzése tárgyú Kbt. 122 § (7) bek. a.) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos, Kbt. 40. § (3) bek. alapján lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás 
eredményéről 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ a KEOP-2014-4.10.0/N kódjelű „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati 

konstrukcióra vonatkozóan benyújtott pályázat keretében építés-kivitelezési munkák 
elvégzése tárgyú a Kbt. 122. § (7) bek. a) pontja szerinti hirdetmény közzététele 
nélküli, tárgyalásos, a Kbt. 40. § (3) bek. alapján lefolytatott feltételes közbeszerzési 
eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 
2./ az eljárás eredményeként Bravio Kft. (8360 Keszthely, Ruszek József út 25.) 

ajánlattevőt az eljárás nyerteseként hirdeti ki nettó 28.945.507.-Ft +ÁFA ajánlati áron  
 
3./ felhatalmazza a polgármestert a tárgyban keletkező Bravio Kft. ajánlattevővel kötendő 

szerződés aláírására. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor polgármester Úr a 
rendkívüli nyilvános ülést 8 óra 10 perckor bezárta.  

 
 

K. m. f. 
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Nagy Sándor               Dr. Mátyás B. 
Szabolcs  
polgármester           j e g y z ő 


