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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án    
(  csütörtök) 17.00   –órakor     tartott  rendkívüli      üléséről.     
 
Az ülés helye: Községháza.  
 
 
Jelen vannak: Fischer József  polgármester 

 Suhaj Józsefné                                 
                         Hangyál Csaba                     
                         Fischerné Koncz Katalin települési képviselő 
     
Továbbá:                 
                       Gálné Papp Erika jegyző  

Finta Florencia jegyzőkönyvvezető 
   
Igazoltan távolmaradt:  
                                 

        Koncz Tímea külsős alpolgármester  
                                Zab Zsuzsanna települési képviselő 

          
               

                         
 Napirend előtt: 

 
Fischer József polgármester : 
 
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait.  Köszönöm, hogy ilyen gyorsan be tudtak jönni a 
képviselő-testület tagjai.  
 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, öt választott települési képviselőből négy fő 
jelen van, azt megnyitom.  
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő valamint Koncz Tímea külsős alpolgármester jelezte 
távolmaradását. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Hangyál Csaba  települési képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s négy igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére  Hangyál Csaba települési képviselőt   
megválasztotta.  
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Fischer József polgármester: 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére 
 

Napirend:  

 

1./ Döntés „Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint 
Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznososításával” tárgyú előzetes közbeszerzési eljárás ajánlattétel elfogadásáról  
Előadó: Fischer József polgármester 
 

Megkérdezi van-e valakinek kérdése, más javaslata? 
 
 
Más javaslat, észrevétel nem érkezett.  
 

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta: 
                              

1. napirend 
 

1./ Döntés  „Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint 
Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznososításával” tárgyú előzetes közbeszerzési eljárás ajánlattétel elfogadásáról  
Előadó: Fischer József polgármester 
 
A  képviselő-testület tagjai a határozati javaslatot és annak mellékleteit   áttanulmányozás 

végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Nos, ez a napirendi pont a múlt héten elindított pályázat kapcsán arról szól, hogy a a 
közbeszerzési eljárást lebonyolító cég a közbeszerzési eljárást lefolytatta. Ennek a 
kiválasztásnak is volt természetesen egy folyamata. A Bíráló Bizottság jegyzőkönyvét majd 
meg fogjuk kapni. 
A Bíráló Bizottság a  három ajánlatot tevő cég közül a SZIR-VIX Kft.-t   javasolja  
nyertesnek kihozni, mivel ahogy látható a három cég közül ők tették a legkedvezőbb ajánlatot, 
ami nettó 54.535.879,- Ft. 
 
 
Jegyző asszony van valami hozzászólása? 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Nem vettem részt sem a Bíráló Bizottság munkájában , sem az ajánlatok bontásában , a Bíráló 
Bizottság jegyzőkönyvét sem láttam, így a napirendi ponthoz nem tudok kiegészítést tenni. A 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos anyag- így a Bíráló Bizottság jegyzőkönyve is -  itt 
kellene legyen. 
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Fischer József polgármester: 
 
Az eredmény jegyzőkönyvet és az anyagot meg fogjuk kapni. Én abban, bízok, hogy mivel 
időben vagyunk, mindenünk meglesz, hogy a pályázatot be tudjuk adni és nyerünk is, ami 
által a két épületünk megújulhat. 
Én igazán nem ismerem ennek a cégnek a háttérmunkáját, de bízom bennük, hogy jól fognak 
dolgozni. Átküldték a határozati javaslatot, ezt tenném fel szavazásra. 
 
Nekem ehhez több mondanivalóm nincs. 
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi 
ponthoz? 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy beérkezett megújuló energiaforrás hasznosításával 
kapcsolatos épületenergetikai fejlesztésről szóló határozati javaslatot fogadja el.  
 

Kéri, hogy aki  „Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., 
valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznososításával” tárgyú előzetes közbeszerzési eljárás ajánlattétel elfogadásáról 
szóló határozati javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2014.(IX.18.) számú 
határozata 

Döntés „Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint 
Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 

hasznososításával” tárgyú előzetes közbeszerzési eljárás ajánlattétel elfogadásáról 
 

Hantos Község Képviselő- testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Döntés 
„Hantos Község Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság 
tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával” tárgyú előzetes közbeszerzési eljárás értékelését, és az alábbi döntést hozta: 

 
 
 
 
1.  A Képviselő- testület a tárgyi közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságának  2014.      

szeptember 18. napján kelt javaslatát elfogadja és jóváhagyja. A bizottság ennek 
megfelelően a tárgyi közbeszerzési eljárásban a Kalo-Kerámia Kft., a SZIR-VIX Kft., 
valamint Kőrös Róbert László (egyéni vállalkozó) ajánlatát érvényessé nyilvánítja. 
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2. A képviselő- testület az eljárást egyhangúlag eredményessé nyilvánítja. 

  
3. A Képviselő-testület az eljárás nyerteseként a SZIR-VIX Kft-t hirdeti ki. A 

Képviselő-testület tagjai továbbá egybehangzóan kijelentik, hogy jelen eljárásban 
a Kőrös Róbert László egyéni vállalkozó, mint a nyertes ajánlatot követő 
legkedvezőbb ajánlattevő személy az írásbeli összegzésben nem hirdethető ki, 
tekintettel arra, hogy az általa meghatározott ajánlati ár meghaladja a teljes 
projektre tervezett támogatási összeget (rendelkezésre álló fedezet maximális 
összegét). 

 
4. A bizottság utasítja a megbízott közbeszerzési szakértőt, hogy a közbeszerzési 

eljárás eredményéről az ajánlattevőket tájékoztassa, valamint az eljárás 
eredményéről szóló hirdetménynek a Közbeszerzési Értesítőben történő 
megjelentetésről intézkedjen. 

 
 
Határidő:  a Kbt. Rendelkezései szerint 
Felelős:  dr. Kelemen Balázs egyéni ügyvéd 
 

- A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel, a 
pályázattal kapcsolatos támogatói döntés függvényében, a Kbt. 40.§ (3) és (4) 
bekezdéseire figyelemmel a vállalkozási szerződést kösse meg. 

 
Határidő: a Kbt. Rendelkezései szerint 
Felelős: Fischer József polgármester 
 
 
 
Megkérdezem a Képviselő-testület tagjait van-e valakinek még bejelentenivalója? 
 

 
A Képviselő-testület ülésén további bejelentés nem hangzott el. 

 
Fischer József polgármester:  
 
Megköszönöm a megjelenést, s az ülést 17. 10. órakor bezárom.                      

   

K.m.f. 

  
 
  /:Fischer József :/                                   /:Gálné Papp Erika:/   
     polgármester                                                                             jegyző   

 
 
 

/ :Hangyál Csaba:/ 
jkv. hitelesítő 


