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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2018. ÁPRILIS 12-ei megtartott soron kívüli ülésén 
Csépa Községi Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Varjasi Ferenc   képviselő 

Havrilla Sándorné  alpolgármester   
   Kovácsné Németh Mária képviselő 
   Szabó Károlyné   képviselő  

Pigniczki Árpád  képviselő 
 
   Dr. Hoffmann Zsolt   jegyző 
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a soron kívüli nyílt ülésén megjelent megválasztott 
képviselő hölgyeket, urakat, Jegyző Urat, Kirendeltségvezető Asszonyt! Megállapítom, hogy 
a megválasztott 7 szavazásra jogosult képviselőből 6 fő képviselő és a polgármester jelen van, 
határozatképesek vagyunk. Rendkívüli esemény következett be, amelyben azonnal meg kell 
tennünk a lépéseket. A meghívóban szereplő napirendi pontot kérem fogadjuk el. 
Amennyiben nincs más javaslat a napirendi pontra vonatkozóan, kérem szavazzunk. 
Megállapítom 7 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot a testület. 
 

189/2018.(IV.12.) határozat 
Napirend elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete jóváhagyta az írásos meghívóban szereplő 
napirendi pontokat.  
 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 
 
I. Napirend 
A művelődési ház energetikai felújításához kapcsolódó közbeszerzésének és vállalkozói 
szerződésének jóváhagyására javaslat 
 

Fialka György polgármester: A TOP-3.2.1.-15 önkormányzati épültek energetikai 
korszerűsítése tárgyú konstrukciókban megvalósítandó Csépa község kulturális és 
tudományos kiállítótermének energetikai fejlesztésének közbeszerzési eljárást a Kónya 
ügyvédi iroda sikeresen lefolytatta.  

A nyertes ajánlattevő neve: BAURED KFT. 5000 Szolnok, Kazinczy út 1/A.  

Nettó ajánlati ár összesen 69.618.753 Ft.  
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Azt javaslom, fogadjuk el a közbeszerzés eredményét és mielőbb indítsuk el a kivitelezést. 
Kérem a Képviselő-testület tagjainak hozzájárulását, hogy a nyertes kivitelezővel a 
vállalkozói szerződést aláírhassam, valamint a szerződésben meghatározott előleget valamint 
a további pénzügyi teljesítéseket utalványozhassam a kivitelezőnek. Aki egyetért, 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 7 igen szavazattal a testület elfogadta a szerződést. 

 

190/2018.(IV.12.) határozat 
közbeszerzési pályázat eredményének jóváhagyása 

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00050 
azonosító számú Csépa Község Kulturális és Tudományos Kiállítótermének energetikai 
fejlesztése című projekt közbeszerzési pályázatának eredményét jóváhagyja, a nyertes 
pályázó neve: BAURED KFT (5000 Szolnok, Kazinczy út 1/a.  

A Képviselő-testület a vállalkozói szerződés aláírására felhatalmazza Fialka György 
polgármestert. 

A Képviselő-testület az előleg átutalásának teljesítésére valamint az azt követő pénzügyi 
teljesítésre felhatalmazza Fialka György polgármestert. 

 

Erről értesül:  1./ Baured Kft Szolnok Kazinczy út 1/ A. 

    2./ Képviselő testület tagjai 

    3./ Pénzügyi Csoport Csépa Kirendeltség 

 
 
II. Napirend 
 
A Dr. Surányi Lajos egészségház energetikai fejlesztéséhez kapcsolódó közbeszerzés és 
vállalkozói szerződésének jóváhagyására javaslat 
 

Fialka György polgármester: A 353208 azonosító számú Dr. Surányi Lajos egészségház 
energetikai korszerűsítése tárgyú konstrukciókban megvalósítandó energetikai fejlesztés 
közbeszerzési eljárását a Kónya ügyvédi iroda sikeresen lefolytatta.  

A nyertes ajánlattevő neve: L-Pristine Kft. (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 25/a fsz.1.  

Nettó ajánlati ár összesen 19.995.727 Ft.  

Azt javaslom, fogadjuk el a közbeszerzés eredményét és mielőbb indítsuk el a kivitelezést. 
Kérem a Képviselő-testület tagjainak hozzájárulását, hogy a nyertes kivitelezővel a 
vállalkozói szerződést aláírhassam, valamint a szerződésben meghatározott előleget valamint 
a további pénzügyi teljesítéseket utalványozhassam a kivitelező felé. Aki egyetért, 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 7 igen szavazattal a testület elfogadta a szerződést. 
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191/2018.(IV.12.) határozat 
közbeszerzési pályázat eredményének jóváhagyása 

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 353208 azonosító számú Dr. 
Surányi Lajos egészségház energetikai fejlesztése című projekt közbeszerzési 
pályázatának eredményét jóváhagyja, a nyertes pályázó neve: L-Pristine Kft. (1146 
Budapest, Ajtósi Dürer sor 25/a fsz.1. ) 

A Képviselő-testület a vállalkozói szerződés aláírására felhatalmazza Fialka György 
polgármestert. 

A Képviselő-testület az előleg átutalásának teljesítésére valamint az azt követő pénzügyi 
teljesítésre felhatalmazza Fialka György polgármestert. 

 

Erről értesül:  1./ L-Pristine Kft. (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 25/a fsz.1.  

    2./ Képviselő testület tagjai 

    3./ Pénzügyi Csoport Csépa Kirendeltség 

 
 
Fialka György polgármester: más napirend nem lévén köszönöm megjelenésüket, az ülést 
bezárom. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

Fialka György     Dr. Hoffmann Zsolt 
                   polgármester                       jegyző 


