
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 2016. június 20-án az 

Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési 

időpontja 18.30 óra. 

Jelen vannak:  Roza László István  polgármester  

 Fodorné Szabó Erika  képviselő 

 Nyeste József   képviselő 

 Szakmári Attila  képviselő 

 Tóth Tamás   képviselő  

 

Tanácskozási joggal részt vett:  Nagy Boglárka  jegyző 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Furák Róbert   képviselő 

 Pogány Sándor   képviselő  

  

   

Roza László István polgármester megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 5 fő jelent van, az ülés 

határozatképes. Ismerteti a napirendi pontot. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szakmári Attila  képviselőt 

javasolja. 

 

Roza László polgármester felkéri a képviselő testület tagjait, hogy szavazzanak a jegyzőkönyv 

hitelesítő személyéről, majd megállapítja, hogy a döntéshozatalban 5 képviselő testületi tag vett részt 

és az alábbi döntést hozta: 

 

A bizottság határozathozatal nélkül 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Szakmári Attila képviselő testületi tagot választotta meg és elfogadta a napirendi 

pontot.  

 

Napirendi pontok: 

1. Berente Község Önkormányzata (3704 Berente, Esze Tamás u. 18.) mint Ajánlatkérő 

által „Berente volt Bánya épület (3705 Berente, hrsz: 5.) felújításának, belső átalakításának, 

valamint tető ráépítésének építési kivitelezési munkálatai” tárgyú közbeszerzési eljárása során 

döntés meghozatala  

Előterjesztő: polgármester, közbeszerzési szakértő   

 

Napirendi pont tárgya:  

1. Berente Község Önkormányzata (3704 Berente, Esze Tamás u. 18.) mint Ajánlatkérő 

által „Berente volt Bánya épület (3705 Berente, hrsz: 5.) felújításának, belső átalakításának, 

valamint tető ráépítésének építési kivitelezési munkálatai” tárgyú közbeszerzési eljárása során 

döntés meghozatala  

Előterjesztő: polgármester, közbeszerzési szakértő   

 

Nagy Boglárka jegyző tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy az önkormányzat 2016. évi 

költségvetési rendeletét módosítani szükséges hiszen a beruházásokra tervezett összeget meghaladja 

jelen közbeszerzési eljárásban adott legalacsonyabb ár összege.  

 

Roza László polgármester elmondja, hogy a beruházás bruttó 279MFt. Az ajánlat nettó 

219.296.003.-Ft. 

 

Az ülésen részt vesz Dr. Kisely Alexandra az eljárást lefolytató közbeszerzési tanácsadó, aki 

részletesen ismerteti jelen jegyzőkönyv mellékletét képező végső bíráló bizottsági döntést.  

 



A képviselő testület az ülést megelőző bizottsági ülésen kimerítően megvitatta a napirendet, így 

kérdés, és hozzászólás újból nem merült fel.  

 

Tóth Tamás képviselő mint a GPÜB elnöke ismerteti a bizottság javaslatát: a Gazdasági, 

Pénzügyi Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a „Berente volt Bányaépület (3705 Berente, hrsz:5.) 

felújításának, belső átalakításának, valamint tető ráépítésének építési kivitelezési munkálatai” 

tárgyában kiírt közbeszerzési pályázat során benyújtott ajánlatokat, és az eljárást a Bíráló Bizottság 

döntési javaslata alapján eredményesnek nyilvánítani- és az Aflac Kft. ajánlatát elfogadásra javasolja. 

 

Roza László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot: 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének ………/2016.(VI.20.) határozata az Aflac 

Kft. „Berente volt Bányaépület (3705 Berente, hrsz:5.) felújításának, belső átalakításának, valamint 

tető ráépítésének építési kivitelezési munkálatai” tárgyában kiírt közbeszerzési ajánlatának 

elfogadásáról.  

 

A.) A Bíráló Bizottság javaslata alapján megállapítom, hogy a Berente Község Önkormányzata 

(3704 Berente, Esze Tamás u. 18.) által indított, „Berente volt Bánya épület (3705 Berente, 

hrsz: 5.) felújításának, belső átalakításának, valamint tető ráépítésének építési kivitelezési 

munkálatai” tárgyú, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Harmadik Rész, nemzeti 

eljárásrend szerinti nyílt (Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás) közbeszerzési eljárás 

eredményes. 
 

B.) A Bíráló Bizottság javaslata alapján megállapítom, hogy az Aflac Kft. (3815 Abaújlak, Völgy 

u. 7.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, ajánlattevő a benyújtott ajánlatában és 

hiánypótlásában a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően igazolta az alkalmassági 

feltételeknek történő megfelelését és hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlattevő 

ajánlata az értékelési szempont szerinti értékelése alapján az értékelési sorrendben az 1. helyen 

áll.  

 

C.) A Bíráló Bizottság javaslata alapján megállapítom, hogy az Épkomplex Kft. (2100 Gödöllő, 

Rét u. 37.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján 

érvénytelen. 

 

D.) A Bíráló Bizottság javaslata alapján megállapítom, hogy a közbeszerzési eljárásban az Aflac Kft. 

(3815 Abaújlak, Völgy u. 7.) ajánlattevő tette a legjobb ár-érték aránnyal bíró ajánlatot 

tartalmazó érvényes ajánlatot (1000 pont). 

 

E.) A közbeszerzési eljárásban az Aflac Kft. (3815 Abaújlak, Völgy u. 7.) ajánlattevő kerül 

megjelölésre az eljárás nyerteseként. 

 

F.) A közbeszerzési eljárásban az Aflac Kft. (3815 Abaújlak, Völgy u. 7.) ajánlattevővel a 

szerződés megköthető, figyelemmel az eljárás eredményére. 

 

Jelen döntési záradék részét képezi az „összegezés az ajánlatok elbírálásáról” c, dokumentum. 

 

Felelős: polgármester, közbeszerzési tanácsadó  

Határidő: azonnal, illetve folyamatos  

 

Roza László István polgármester felkéri a képviselő-testületet szavazásra. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 



A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

 Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 589/2016.(VI.20.) határozata az Aflac Kft. 

„Berente volt Bányaépület (3705 Berente, hrsz:5.) felújításának, belső átalakításának, valamint tető 

ráépítésének építési kivitelezési munkálatai” tárgyában kiírt közbeszerzési ajánlatának 

elfogadásáról.  

 

A.) A Bíráló Bizottság javaslata alapján megállapítom, hogy a Berente Község Önkormányzata 

(3704 Berente, Esze Tamás u. 18.) által indított, „Berente volt Bánya épület (3705 

Berente, hrsz: 5.) felújításának, belső átalakításának, valamint tető ráépítésének építési 

kivitelezési munkálatai” tárgyú, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Harmadik 

Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt (Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás) 

közbeszerzési eljárás eredményes. 

 

B.) A Bíráló Bizottság javaslata alapján megállapítom, hogy az Aflac Kft. (3815 Abaújlak, Völgy 

u. 7.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, ajánlattevő a benyújtott ajánlatában és 

hiánypótlásában a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően igazolta az alkalmassági 

feltételeknek történő megfelelését és hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlattevő 

ajánlata az értékelési szempont szerinti értékelése alapján az értékelési sorrendben az 1. helyen 

áll.  

 

C.) A Bíráló Bizottság javaslata alapján megállapítom, hogy az Épkomplex Kft. (2100 Gödöllő, 

Rét u. 37.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján 

érvénytelen. 

 

D.) A Bíráló Bizottság javaslata alapján megállapítom, hogy a közbeszerzési eljárásban az Aflac Kft. 

(3815 Abaújlak, Völgy u. 7.) ajánlattevő tette a legjobb ár-érték aránnyal bíró ajánlatot 

tartalmazó érvényes ajánlatot (1000 pont). 

 

E.) A közbeszerzési eljárásban az Aflac Kft. (3815 Abaújlak, Völgy u. 7.) ajánlattevő kerül 

megjelölésre az eljárás nyerteseként. 

 

F.) A közbeszerzési eljárásban az Aflac Kft. (3815 Abaújlak, Völgy u. 7.) ajánlattevővel a 

szerződés megköthető, figyelemmel az eljárás eredményére. 

 

Jelen döntési záradék részét képezi az „összegezés az ajánlatok elbírálásáról” c, dokumentum. 

 

Felelős: polgármester, közbeszerzési tanácsadó  

Határidő: azonnal, illetve folyamatos  

 

Roza László István polgármester az ülést 19,00 órakor bezárta, mivel más észrevétel, javaslat nem 

érkezett.  

 

 

Kmf. 

  

 

 

 

Roza László István          Nagy Boglárka         Szakmári Attila  

   polgármester         jegyző      jegyzőkönyv hitelesítő 

 


