
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 

2019. november 7-én 10,15 órakor 
megtartott rendkívüli üléséről készült 

 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 
 

A Képviselő-testület döntései  
 
 
 
 

Határozat 78/2019. (XI. 7.) Márton napi versmondó verseny támogatása 

Határozat 79/2019. (XI. 7.) Révai Gábor részére helyiséghasználat biztosítása 

Határozat 80/2019. (XI. 7.) 
Gyöngyöstarjáni Önkéntes Tűzoltóegyesület bérleti 

szerződésének módosítása 

Határozat 81/2019. (XI. 7.) 
TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00007 pályázat 

kivitelezésére indított közbeszerzési eljárásról 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A jegyzőkönyv oldalszáma: 790 - 803 



 791 
 

 
 
 

Tartalomjegyzék 
 

 

 

 

I. napirend A Gyöngyöstarjáni Általános Iskola igazgatójának kérelme.......................793 

II. napirend Révai Gábor kérelme ................................................................................793 

III. napirend A Gyöngyöstarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme ........................794 

IV. Indítványok, egyebek ..............................................................................................795 

 
1./ Az energetikai pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról ................. 795 

 

 

 

 

 

 



 792 
 

Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 7-én  
     10,15 órai kezdettel megtartott üléséről 
 

Az ülés helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme  
 
Jelen vannak:  

Kiss Viktor polgármester 
Nagyné Záper Krisztina alpolgármester 
Babus Edina 
Ludányi Ferenc 
Ozsvári Dénes képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
Dr. Jakab Csaba jegyző 

 
Meghívottként megjelentek: 

Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
 
Kiss Viktor:  
Köszöntöm a jelen lévő képviselőket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 5 
képviselő van jelen a 7 fős testületből. 
Ezt követően javaslatot teszek az ülés napirendjére, a kiküldött meghívóban szereplők szerint. Ennek 
megfelelően: 
 
Napirendi javaslat: 

 
1./ A Gyöngyöstarjáni Általános Iskola igazgatójának kérelme 

  Előadó: Kiss Viktor polgármester 
 
2./ Révai Gábor kérelme 

  Előadó: Kiss Viktor polgármester 
 
3./ A Gyöngyöstarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme 

  Előadó: Kiss Viktor polgármester 
 
4./ Indítványok, egyebek 

(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
Kiss Viktor:  
Aki a napirenddel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület a 
napirendi javaslattal 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyetért. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Ozsvári Dénes és Babus Edina képviselőket. Kérdezem, hogy 
elfogadjátok-e a felkérést?  
 
Ozsvári Dénes: 
Igen. 
 
Babus Edina: 
Igen. 
 
Kiss Viktor:  
Kérem, aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítésére tett javaslatommal, kézfeltartással jelezze! 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyetértett. 
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I. napirend A Gyöngyöstarjáni Általános Iskola igazgatójának kérelme 

(Kérelem a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Kiss Viktor:  
A Gyöngyöstarjáni Általános Iskola igazgatója kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a Márton 
napi vers- és prózamondó versenyt 20.000.- forint összegben – amennyiben az önkormányzat tudja –, 
támogassa. Tudomásom szerint minden évben támogatta az önkormányzat ezt a rendezvényt, 
javaslom, hogy ebben az évben is támogassuk, 18.000.- forint összegben. Kérem a képviselő-testületet, 
hogy amennyiben egyetért az alábbi határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az általános iskola 
Márton-napi vers- és prózamondó versenyéről szóló kérelmét és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a Márton-napi vers- és prózamondó verseny megrendezését bruttó 18000 Ft-tal 
támogatja olymódon, hogy a rendezvény költségeiről a támogatási összeg erejéig számlát fogad be. A 
Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról a kérelmezőt értesítse. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
Megállapítom, hogy a testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatja a 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2019. (XI. 7.) KT 
határozata 

 
Márton napi versmondó verseny támogatása 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az általános iskola 
Márton-napi vers- és prózamondó versenyéről szóló kérelmét és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a Márton-napi vers- és prózamondó verseny megrendezését bruttó 18000 Ft-tal 
támogatja olymódon, hogy a rendezvény költségeiről a támogatási összeg erejéig számlát fogad be. A 
Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a határozatról a kérelmezőt értesítse. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

II. napirend Révai Gábor kérelme 

(Kérelem a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Kiss Viktor:  
Révai Gábor helyi vállalkozótól érkezett a következő kérelem, aki az Ajándékdoboz Alapítvány részére 
tartós élelmiszer csomagokat állít össze. Ezen csomagok tárolásához kért egy helyiséget az 
önkormányzattól. Pálosiné Erzsikével egyeztetve megnéztük a könyvtár melletti kis helyiséget, amely 
alkalmas lenne arra, hogy a tartós élelmiszer csomagokat ott tárolják november 15-december 15. 
között. Díjmentes használatról lenne szó. Javaslom a igényelt helyiség díjmentes használatba történő 
átadását a jelzett időtartamra. Amennyiben egyetértetek az alábbi határozati javaslattal, kérem 
kézfeltartással jelezzétek: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Révai Gábor, 
Gyöngyöstarján, Hóvirág u. 22 szám alatti lakos kérelmét és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ajándékdoboz Alapítvány részére 
összeállítandó csomagok előkészítésére és tárolására az önkormányzat tulajdonában álló Művelődési 
Ház épületben egy üresen álló helyiséget biztosít térítésmentesen 2019. november 15. és 2019. 
december 15. között. A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a 
helyiségbe a kérelmező részére a bejutást biztosítsa. A Képviselő-testület felhívja a polgármester 
figyelmét, hogy a határozatról a kérelmezőt értesítse. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester, Pálosi Györgyné művelődésszervező 
Határidő: 2019. december 15.” 
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Megállapítom, hogy a testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatja a 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2019. (XI. 7.) KT 
határozata 

 
Révai Gábor részére helyiséghasználat biztosítása 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Révai Gábor, 
Gyöngyöstarján, Hóvirág u. 22 szám alatti lakos kérelmét és az alábbi határozatot hozta: 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ajándékdoboz Alapítvány részére 
összeállítandó csomagok előkészítésére és tárolására az önkormányzat tulajdonában álló Művelődési 
Ház épületben egy üresen álló helyiséget biztosít térítésmentesen 2019. november 15. és 2019. 
december 15. között. A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a 
helyiségbe a kérelmező részére a bejutást biztosítsa. A Képviselő-testület felhívja a polgármester 
figyelmét, hogy a határozatról a kérelmezőt értesítse. 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester, Pálosi Györgyné művelődésszervező 
Határidő: 2019. december 15. 

III. napirend A Gyöngyöstarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme 

(Kérelem a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Kiss Viktor:  
A Gyöngyöstarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmet nyújtott be, mely szerint a tűzoltó szertár 
melletti helyiségből egy 120 cm x 5 m területet használatra adjunk át, ahol vizes blokkot szeretnének 
létrehozni. Időközben kiderült, hogy az a bizonyos helyiség helyrajzi szám szerint is a tűzoltó szertár 
épületéhez tartozik, tehát igazából egy formális döntést kell hoznunk arról, hogy az egyesület 
használhassa ezt a helyiséget.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
A Gyöngyöstarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület legutóbbi szerződés felülvizsgálatakor és újbóli 
megkötésekor az a helyrajzi szám is bele lett foglalva a szerződésbe, amelyre vonatkozik a szerződés, az 
azonban nem volt egyértelmű, hogy ez a borház rész – ami egyébként az IKSZT udvaráról nyílik –, az 
pontosan hová tartozik. A földhivatalban tájékozódtam és kiderült, hogy az a rész is a tűzoltó szertár 
helyrajzi számához tartozik, függetlenül attól, hogy honnan nyílik a bejárata. Most ezt a bérleti 
szerződést kellene kiegészíteni a következő határozati javaslat szerint: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyöngyöstarjáni 
Önkéntes Tűzoltóegyesület kérelmét az önkormányzat tulajdonában álló Gyöngyöstarján, belterület 
433/4 hrsz-ú ingatlanra és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2019. július 5-én kötött bérleti szerződés 1. 
pontját az alábbiakkal egészítse ki és a kiegészített szerződést írja alá: 
„A bérleti szerződés az ingatlan Rákóczi u. 1 szám felől nyíló ún. „borház” épületrészének 
önkormányzat által használt helyiségére nem vonatkozik, azt az önkormányzat jogosult használni. A 
„borházból” leválasztott és a tűzoltószertár épületéhez csatolt épületrészt a bérlő jogosult használni.” 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
Kiss Viktor:  
Aki egyetért az elhangzott határozati javaslattal, kérem kézfeltartással jelezze! 
Megállapítom, hogy a testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2019. (XI. 7.) KT 
határozata 

 
Gyöngyöstarjáni Önkéntes Tűzoltóegyesület bérleti szerződésének módosítása 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyöngyöstarjáni 
Önkéntes Tűzoltóegyesület kérelmét az önkormányzat tulajdonában álló Gyöngyöstarján, belterület 
433/4 hrsz-ú ingatlanra és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2019. július 5-én kötött bérleti szerződés 1. 
pontját az alábbiakkal egészítse ki és a kiegészített szerződést írja alá: 
„A bérleti szerződés az ingatlan Rákóczi u. 1 szám felől nyíló ún. „borház” épületrészének 
önkormányzat által használt helyiségére nem vonatkozik, azt az önkormányzat jogosult használni. A 
„borházból” leválasztott és a tűzoltószertár épületéhez csatolt épületrészt a bérlő jogosult használni.” 
 
Felelős: Kiss Viktor polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

IV. Indítványok, egyebek 

1./ Az energetikai pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról 

 
Dr. Jakab Csaba:  
Hétfőn volt megbeszélés a projektmenedzserrel és a közbeszerzési szakértővel az energetikai 
pályázattal kapcsolatban. Ennek alapján a korábbiakhoz hasonlóan a második közbeszerzési eljárás is 
öt ajánlatkérővel lesz elindítva, tehát öt cég részére fogjuk az ajánlattételi felhívást megküldeni. Ezen öt 
vállalkozás megnevezése szükséges a képviselő-testületi határozat meghozásához, amely a megismételt 
közbeszerzési eljárás megindításáról szól. Az ehhez szükséges anyag viszont még nem érkezett meg. 
 
Ozsvári Dénes: 
Az ismételt közbeszerzési eljárás megindításáról már született testületi határozat? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Még nem, ehhez kellene az öt ajánlattevő megnevezése. Azért szeretnénk minél hamarabb megindítani 
az eljárást, mivel legalább egy hónapos átfutási idő lenne erre a közbeszerzésre, hogy még idén le 
legyen kötve a jövő évi kapacitás. A költségvetés tárgyalásakor is hasznos látni, hogy mekkora önerőt 
kell tervezni a beruházáshoz. Ezen kívül, amennyiben megvan a közbeszerzési eljárás győztese és olyan 
szerződést kötünk vele, ami akkor lép hatályba, amikor már az összes forrás rendelkezésre áll, ezt a 
szerződést kell majd esetlegesen többletforrás igénylése miatt benyújtani vagy a kormányhoz vagy az 
államkincstárnak, hogy a különbözetet – amelyet jelenleg nem fedez a pályázat –, lefinanszírozza. 
Ezeknek a többletforrásoknak az elbírálása is eléggé hosszadalmas. Akár fél év, vagy annál hosszabb 
idő is lehet amíg kiderül, hogy kapunk-e többletforrást, és nyilván csak ennek megléte esetén indulhat 
a beruházás.  
 
Kiss Viktor:  
10 perc szünetet rendelek el, ezalatt megtudakolom, hogy kész-e az anyag. Amennyiben igen, döntést is 
tudunk hozni.  
 
(Az ülés a szünetet követően, Ludányi Ferenc nélkül folytatódik.) 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az energetikai pályázat megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárásban az építési munkálatokra, 
maga az ajánlattételi felhívás tartalmaz egy szerződéstervezetet, illetve azt a műszaki tartalmat, amit be 
kell árazni az ajánlattevőknek. A szerződés-tervezetet 2019. május hóban elfogadta a képviselő-
testület, ez a szerződés-tervezet lesz ismételten beadva az ajánlattételi felhívásban. A közbeszerzés két 
részből fog állni, mert két részajánlatot lehet majd tenni. Az egyik részajánlat a hivatal energetikai 
fejlesztésére vonatkozik, a másik részajánlat pedig az általános iskola és művelődési ház energetikai 
fejlesztéséről szól. Az öt ajánlattevős eljárásban elektronikus formában küldjük meg az ajánlattételi 
felhívást az öt ajánlattevőnek, akiktől majd szintén elektronikusan fog visszaérkezni – jó esetben mind 
az öt – a közbeszerzési szakértőhöz az árajánlat. Amennyiben csak egy árajánlat érkezik vissza, a 
döntést azért is lesz nehéz meghozni, mert nem lesz mivel összehasonlítani az árajánlatot. Az előző 
eljárás is többek között azért volt eredménytelen, mert egyrészt legalább 32 millió forint önerőt kellett 
volna hozzá biztosítani, másrészt pedig nem volt mivel összehasonlítani. De maga az eredménytelenség 
oka maga a fedezethiány volt. A közbeszerzési eljárásban a képviselő-testület döntése alapján a TOP-
3.2.1-16-HE1-2017-00007 kódszámú, „A gyöngyöstarjáni Általános Iskola, Művelődési Ház és 
Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése” című projekt építési beruházásai 
kivitelezőinek kiválasztására érdekében közbeszerzési eljárást megindítja. 
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A közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti eljárásrend, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 115.  §-a szerint. 
2. A közbeszerzési eljárásban történő ajánlattételre a képviselő-testület az alábbi cégeket kéri fel 
ajánlattételre (Kbt. 115.§(2)): 
CASIA BUILD Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 3300 Eger, Donát utca 15. 
Smith Trió Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 3325 Noszvaj, Hunyadi János utca 12. 
KÁLLAY-TERM Épületgépészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 3300 Eger, Újsor utca 53. 
MOVIÁD-Energy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Székhely: 1152 Budapest, Nyaraló utca 7 
MCN IMMO CONSULTING Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 1117 Budapest, Galvani utca 44 
A közbeszerzési eljárásban a fenti cégek kapják meg az ajánlattételi felhívást. A kb. egy hónapos 
eljárási határidő letelte után, a december 12-i ülésen döntene a képviselő-testület a legkedvezőbb 
árajánlat kiválasztásáról, ami két lépcsőben történik meg. Az első lépcsőben a bíráló bizottság, amely 
áll a jegyzőből, a közbeszerzési szakértőből, a gazdálkodási előadóból és a műszaki ellenőrből, 
meggyőződik az árajánlatok érvényességéről, és ezt követően ez a bíráló bizottság fogja beterjeszteni a 
képviselő-testület részére az érvényes ajánlatokat, hogy azok közül válassza ki azt a céget, akivel majd 
szerződést kívánnak kötni. 
 
Babus Edina: 
Ebben a pályázatban kerül felújításra az iskola és a hivatal fűtési rendszere?  
 
Dr. Jakab Csaba:  
A Művelődési Ház és az iskola fűtése közös kazánnal történik, a hivatalban önálló fűtési rendszer van. 
Mindkét esetben megvalósul a kazáncsere. A radiátorokat és a csőrendszert már nem szükséges 
cserélni. Amennyiben nics további kérdés, kérem a képviselő-testületet hozzon határozatot a 
közbeszerzési eljárás megindításáról. 
 
Kiss Viktor:  
Aki egyetért a fentiek szerinti módon történő közbeszerzési eljárás megindításáról, és egyben az alábbi 
határozati javaslattal, kérem kézfelemeléssel jelezze: 
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
1. a TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00007 kódszámú, „A gyöngyöstarjáni Általános Iskola, Művelődési Ház és 
Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése” című projekt építési beruházásai 
kivitelezőinek kiválasztására érdekében közbeszerzési eljárást indít. 
A közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti eljárásrend, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 115.  §-a szerint. 
2. A közbeszerzési eljárásban történő ajánlattételre az alábbi cégeket kéri fel ajánlattételre (Kbt. 
115.§(2)): 
CASIA BUILD Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám: 10-09-033502 
Adószám: 24141510-2-10 
Székhely: 3300 Eger, Donát utca 15. 
Smith Trió Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám: 10-09-033868 
Adószám: 24300548-2-10 
Székhely: 3325 Noszvaj, Hunyadi János utca 12. 
KÁLLAY-TERM Épületgépészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám: 10-09-029168 
Adószám: 14656604-2-10 
Székhely: 3300 Eger, Újsor utca 53. 
MOVIÁD-Energy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Cégjegyzékszám: 01-09-908217 
Adószám: 14533156-2-42 
Székhely: 1152 Budapest, Nyaraló utca 7 
MCN IMMO CONSULTING Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám: 01-09-283486 
Adószám: 14444829-2-43 




