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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2010. június  
28-án 15.00 órakor megtartott üléséről. 

 
 
 

N a p i r e n d 
 
 
 

1. „Bélapátfalva óvoda korszerűsítése” című építési beruházásra indított 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra beérkezett ajánlatok 
megtárgyalása  

2. „Bélapátfalvai egészségház és óvoda – eszközbeszerzés” című 
közbeszerzés 1-2. részének hirdetmény nélküli tárgyalásos ajánlattételi 
felhívás megtárgyalása  

3. „Bélapátfalva Petőfi Sándor utca burkolatfelújítása és gyalogjárda 
felújítása” című építési beruházás közbeszerzési eljárásának ajánlattételi 
felhívás megtárgyalása  

4. „Bélapátfalva Petőfi Sándor utca burkolatfelújítása és gyalogjárda 
felújítása” közbeszerzési eljárásához Bíráló Bizottság tagjainak 
megválasztása  

5. „Bélapátfalva Petőfi Sándor utca burkolatfelújítása és gyalogjárda 
felújítása” elnevezésű pályázat saját forrásának kiegészítéséről szóló 
pályázati lehetőség megtárgyalása  

6. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 
villamos rendszerének felújításáról szóló árajánlatok megtárgyalása  

7. Egyéb ügyek, indítványok 
 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

81/2010.(VI.28.) „Bélapátfalvai Óvoda korszerűsítése" című beruházás közbeszerzési eljárás 
nyertesének elfogadása    

82/2010.(VI.28.) „Bélapátfalvai egészségház és óvoda - eszközbeszerzés" című közbeszerzés 1-
2. részének hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás ajánlati felhívásának 
megküldése  

83/2010.(VI.28.) „Bélapátfalva Petőfi Sándor utca burkolatfelújítása és gyalogjárda felújítása" című 
építési beruházás egyszerű eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása  

84/2010.(VI.28.) „Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca burkolatfelújítása és gyalogjárda felújítása" 
közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása  

85/2010.(VI.28.) „Bélapátfalva Petőfi Sándor utca burkolatfelújítása és gyalogjárda felújítása” 
elnevezésű pályázat saját forrásának kiegészítéséről szóló pályázaton való 
részvétel elfogadása  

86/2010.(VI.28.) Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat villamos 
rendszerének felújításáról szóló árajánlat elfogadása  

87/2010.(VI.28.) Támogatási kérelem benyújtása vis maior keret terhére 
88/2010.(VI.28.) Bélapátfalva Táncsics Mihály u. 4. (41. hrsz.) alatti óvoda átalakításának és 

akadálymentesítésének kivitelezésére műszaki ellenőr megbízása  
 
 

Bélapátfalva, 2010. június 28. 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2010. június  
28-án 15.00 órakor megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
  Kary József alpolgármester 

    Balogh Sándor, Barta Gábor, Barta Péter, Boros Mária,  
   Ferencz Ervinné Éles Erika, Firkó János, Kovácsné Kakuk Mária és 
   Schillinger Györgyné testületi tagok 

 
Nem jelent meg:  Bikki Oszkár és Vizy Pál testületi tagok 
 
Hivatalból jelen van: Fehér Lászlóné címzetes főjegyző  
   Szaniszló Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég: Pusztai Olga Procura Consulting Kft. képviselője 
  
 

Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendéget és megállapítja, hogy a 12 
fő képviselőből 10 fő jelen van, az ülés határozatképes.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot:   
 
 

Napirend 
 

1. „Bélapátfalva óvoda korszerűsítése” című építési beruházásra indított 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra beérkezett ajánlatok 
megtárgyalása  

2. „Bélapátfalvai egészségház és óvoda – eszközbeszerzés” című 
közbeszerzés 1-2. részének hirdetmény nélküli tárgyalásos ajánlattételi 
felhívás megtárgyalása  

3. „Bélapátfalva Petőfi Sándor utca burkolatfelújítása és gyalogjárda 
felújítása” című építési beruházás közbeszerzési eljárásának ajánlattételi 
felhívás megtárgyalása  

4. „Bélapátfalva Petőfi Sándor utca burkolatfelújítása és gyalogjárda 
felújítása” közbeszerzési eljárásához Bíráló Bizottság tagjainak 
megválasztása  

5. „Bélapátfalva Petőfi Sándor utca burkolatfelújítása és gyalogjárda 
felújítása” elnevezésű pályázat saját forrásának kiegészítéséről szóló 
pályázati lehetőség megtárgyalása  

6. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 
villamos rendszerének felújításáról szóló árajánlatok megtárgyalása  

7. Egyéb ügyek, indítványok 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 10 
igen szavazattal elfogadta. 
 
I. Napirend 
„Bélapátfalva óvoda korszerűsítése” című építési beruházásra indított 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra beérkezett ajánlatok megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a „Bélapátfalva óvoda korszerűsítése” 
című építési beruházásra indított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra beérkezett 
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ajánlatokat a Bíráló Bizottság megtárgyalta és kéri a Procura Consulting Kft. 
képviselőjét, hogy ismertesse az ülésen elhangzottakat.  
 
Pusztai Olga Procura Consulting Kft. képviselője: 
A közbeszerzési ajánlati felhívás 3 cégnek lett megküldve, viszont ajánlatot csak 2 
cég nyújtott be, melyből a Komopex Kft. ajánlata érvényes. Ismerteti a cég nettó 
ajánlati árát, a késedelmi kötbért, jótállási időszakot, valamint a teljesítési határidőt. A 
Bíráló Bizottság javasolja a képviselő-testület tagjainak a Komopex Kft. nyertesnek 
történő kihirdetését. 
 
Firkó János képviselő: 
Kérdezi, hogy a munkálatok mikor kezdődhetnek? 
 
Pusztai Olga Procura Consulting Kft. képviselője: 
A munkálatok 2010. július közepén elkezdődhetnek.  
 
Barta Péter képviselő:  
Kérdezi, hogy a pályázat tartalmazza-e a parkoló kialakítását? 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Igen, a Táncsics Mihály utca felőli oldalon lesz parkoló kialakítva.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a „Bélapátfalvai Óvoda 
korszerűsítése" című beruházás közbeszerzési eljárásának nyerteséről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  

 
81/2010. (VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

   
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy a „Bélapátfalvai Óvoda korszerűsítése" című beruházás 
közbeszerzési eljárásának nyertese a Komopex Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft (2141 Csömör Ó-hegy u. 1.).  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás 
eredményéről szóló tájékoztató közzétételére és a vállalkozói szerződés 
megkötésére. 

Határidő: 2010. július 20. 
Felelős: polgármester 
 
 

II. Napirend 
„Bélapátfalvai egészségház és óvoda – eszközbeszerzés” című közbeszerzés 
1-2. részének hirdetmény nélküli tárgyalásos ajánlattételi felhívás 
megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a „Bélapátfalvai egészségház és óvoda – 
eszközbeszerzés” című közbeszerzés 1-2. részének hirdetmény nélküli tárgyalásos 
ajánlattételi felhívását és elmondja, hogy ez azért szükséges, hiszen korábban 
eredménytelennek nyilvánította a képviselő-testület a nyílt közbeszerzéséi eljárást. 
Kéri, hogy szavazzanak a felhívásról, illetve az ajánlattevőkről.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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82/2010. (VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a „Bélapátfalvai egészségház és óvoda - eszközbeszerzés" című 
közbeszerzés 1-2. részének hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásának 
ajánlati felhívását. Az ajánlattételre felkért cégek a hirdetményes eljárásban 
szereplő ajánlattevők: 
1. rész: Orvosi rendelői bútorok 

1. Szamos-H. Kft. 
1026 Budapest, Gyergyó u. 5. 

2. Iroda 2000 Kft. 
3516 Miskolc, Hordó u. 10. 

3. Sanamöbel Bútorgyártó Kft. 
3396 Kerecsend, Füzesabonyi út 75-79. 

4. 1A Mobili Kft. 
3534 Miskolc, Sugár u. 9/A 

5. DuoLine Kereskedőház és Bútorgyártó Bt. 
6000 Kecskemét, Máriahegy tanya 190. 

 
2. rész: Orvostechnikai eszközök 

1. FullTec Computer Kft. 
1196 Budapest, Jáhn Ferenc u. 226. 

2. Béker-Soft International Kft. 
1184 Budapest, Hengersor u. 73. 

3. Pronett Invest Kft. - Online Office Kft. Közös Ajánlattevők 
Pronett Invest Kft. 
1132 Budapest, Visegrádi u. 6. 
Online Office Kft. 
1139 Budapest, Gömb u. 44. 

4. 1A Mobili Kft. 
3534 Miskolc, Sugár u. 9/A 

5. DuoLine Kereskedőház és Bútorgyártó Bt. 
6000 Kecskemét, Máriahegy tanya 190. 
 

Határidő: 2010. június 29. 
Felelős: polgármester 

 
III. Napirend 
„Bélapátfalva Petőfi Sándor utca burkolatfelújítása és gyalogjárda felújítása” 
című építési beruházás közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívás 
megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a „Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 
burkolatfelújítása és gyalogjárda felújítása” című építési beruházás nyílt 
közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívását.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a felhívásról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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83/2010. (VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a „Bélapátfalva Petőfi Sándor utca burkolatfelújítása és gyalogjárda 
felújítása" című építési beruházás egyszerű eljárás ajánlattételi felhívását.  

 
Határidő: 2010. június 29.  
Felelős: polgármester 

 
IV. Napirend 
„Bélapátfalva Petőfi Sándor utca burkolatfelújítása és gyalogjárda felújítása” 
közbeszerzési eljárásához Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a „Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 
burkolatfelújítása és gyalogjárda felújítása” közbeszerzési eljárásához szükséges 
Bíráló Bizottság tagjait. 
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

84/2010. (VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
„Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca burkolatfelújítása és gyalogjárda felújítása" 
közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottság tagjai az alábbiak: 

 

1. Ferencz Péter polgármester 
2. Kary József alpolgármester 
3. Balogh Sándor PGB elnöke 
4. Fehér Lászlóné jegyző 
5. Sas Istvánné Mező Lilla pénzügyi osztályvezető 
6. Hüse Csabáné – építésügyi előadó 
7. Berek Eleonóra – építésügyi előadó 
 

Határidő: 2010. június 28. 
Felelős: polgármester 

 
V. Napirend 
„Bélapátfalva Petőfi Sándor utca burkolatfelújítása és gyalogjárda felújítása” 
elnevezésű pályázat saját forrásának kiegészítéséről szóló pályázati lehetőség 
megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a „Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 
burkolatfelújítása és gyalogjárda felújítása” elnevezésű pályázat saját forrásának 
kiegészítéséről szóló pályázati lehetőséget. 
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat szerint. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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85/2010. (VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési 
pályázatai saját forrás kiegészítése 2010. évi támogatásának rendjéről szóló 
8/2010.(II.26.) ÖM rendelet alapján pályázatot nyújt be a Bélapátfalvai Petőfi 
Sándor utca 0+000-0+748 km sz. felújítása elnevezésű pályázat saját 
forrásának kiegészítésére. 

 
Pályázó megnevezése: Bélapátfalva Város Önkormányzat 
     3346 Bélapátfalva, IV. Béla u.1. 
Tervezett fejlesztés:  

- pontos megnevezése:  
  Bélapátfalvai Petőfi Sándor utca 0+000-0+748 km sz. felújítása 
- összköltsége:   55 913 235 Ft 
- pénzügyi ütemezése: 

o 2010. évben 33 861 446 Ft 
o 2011. évben 10 869 142 Ft 

- pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése: 
Ft-ban 

Saját forrás összege Év EU Alapokból 
igényelt forrás 
összege Önkormány-

zat 
EU Önerő 
Alap 

Összesen 

2010. évben 38 094 127 2 116 340 2 116 341 42 326 808 
2011. évben 12 227 784    679 321    679 322 13 586 427 
ÖSSZESEN: 50 321 911 2 795 663 2 795 661 55 913 235 
 

- források biztosításának vállalt módja: 
o EU Alapokból igényelt forrás 

� ÉMOP Kistérségek központi településeinek közlekedés-
fejlesztése támogatása  

o Saját forrás 
� Önkormányzat költségvetéséből kerül biztosításra 
� EU Önerő Alap támogatás 
 

Határidő: 2010. június 28.  
Felelős: polgármester 

 
VI. Napirend 
Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat villamos 
rendszerének felújításáról szóló árajánlatok megtárgyalása  
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és 
Logopédiai Szakszolgálat villamos rendszerének felújításáról szóló árajánlatokat. 
Javasolja, hogy a bélapátfalvai telephellyel rendelkező Primervill Villamosipari Kft. 
ajánlatát fogadja el a képviselő-testület, mivel az a legolcsóbb. 
Kéri, hogy szavazzanak az ajánlatról.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
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86/2010. (VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy a „Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai 
Szakszolgálat iskola épületének villamos rendszere korszerűsítése és 
felújítása" című beruházás kivitelezője a Primervill Villamosipari Kft (3300 Eger 
Pásztorvölgy út 4.).  
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
 

VII. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival a korábbi esőzések alkalmával megnövekedett 
belvíz elleni védekezésre volt szükség, ezért javasolja, hogy az önkormányzat 
támogatási kérelmet nyújtson be vis maior keret terhére.  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat alapján. 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

87/2010. (VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, hogy 
támogatási kérelmet nyújt be a vis maior keret terhére a 2010. május 13 – 
2010. június 17. között eltelt időszakban kialakult heves esőzés miatt, melynek 
következtében ár-, illetve belvíz alakult ki. Az előre nem látható természeti 
veszély miatt szükségessé vált védekezést a Bélapátfalván működő Önkéntes 
Tűzoltóság végezte, a felmerülő többlet költségeket a saját forrásaiból 
finanszírozta.  
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete saját erejéből a vis 
maior helyzetet nem tudja megoldani. 
 

Határidő: 2010. július 9. 
Felelős: polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester:  
Ismerteti a képviselő-testület tagjaival, hogy a Bélapátfalva Táncsics Mihály u. 4. (41. 
hrsz.) alatti óvoda átalakításának és akadálymentesítésének kivitelezésére műszaki 
ellenőri feladatok ellátására van szükség ezért kéri, hogy szavazzanak a határozati 
javaslat alapján.  
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el:  
 

88/2010. (VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy a Bélapátfalva Táncsics Mihály u. 4. (41. hrsz.) alatti óvoda 
átalakításának és akadálymentesítésének kivitelezése műszaki ellenőri 
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feladatai ellátására 300 000 Ft + Áfa összegben a költségvetés terhére a 
polgármester megbízási szerződést kössön az EXPERT 2001. Építőipari, 
Mérnöki és Számítástechnikai Szolgáltató Kft.-vel.  

 
Határidő: 2010. június 30. 
Felelős: polgármester 

Ferencz Péter polgármester:  
A korábbiakban megszokott áprilisi Szent György napi programokat 
Erdőszentgyörgyön (Románia) a Küküllő EXPO 2010 kiállítás és az ezt körülölelő 
rendezvénysorozat váltja fel, ami 2010. augusztus 6-8. között kerül megrendezésre, 
ahová szeretettel várják a testvértelepüléseket, így Bélapátfalva Város 
Önkormányzatának küldöttségét is. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a 
rendezvényen való részvételüket 2010. július 20-ig jelezzék. 
 
Firkó János képviselő:  
Tudomása szerint a Bélapátfalvai lakosok még adakozni szeretnének az 
árvízkárosultak megsegítésére. Ő, mint iskolaigazgató vállalja, hogy megszervezi 20 
gyerek táboroztatását, programok szervezését és elszállásolását, viszont az étkezés 
költségére fedezetet kellene biztosítani.   
  
Ferencz Péter polgármester: 
Három kis teherautó segélyszállítmány került Vizsoly településre. Ha a képviselő-
testület úgy dönt, akkor lehetőség van egy másik adománygyűjtés megszervezésére. 
Köszönettel vette az iskola felajánlását.   
 
Schillinger Györgyné képviselő:  
Köszöni a Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak az adománygyűjtésnél nyújtott 
segítséget. 
 
Kovácsné Kakuk Mária képviselő:  
A Családsegítő Szolgálat dolgozói is részt vettek a gyűjtésen és ezért nekik is 
köszönet jár. Bélapátfalva legforgalmasabb helyére pénzgyűjtő doboz kihelyezését 
javasolja. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 
 Fehér Lászlóné                                   Ferencz Péter  
 címzetes főjegyző                                     polgármester 


