
Felsőtárkány Község Önkormányzata 

3324 Felsőtárkány, Fő út 101. 

Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 

e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület 2012. november 30. napján 16.00 órakor 

megtartott testületi ülésén. 

 

Határozatok: Tárgya: 

143/2012.(XI.30.) Közbeszerzési pályázat lebonyolításához Bíráló Bizottság létrehozása 

 

A jegyzőkönyv vezetése 223. oldaltól  225. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Napirendi pontok: 

1. Fő út – Ady Endre út összekötő híd építése közbeszerzési pályázatának elbírálására 

Bíráló Bizottság létrehozása 

 Előadó: polgármester 

 

2. Egyebek 

 

Jelen vannak: 

dr. Juhász Attila Simon polgármester 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző 

Juhász Csaba alpolgármester 

Bajzát Ferenc képviselő 

Kakuk Pál képviselő 

Kapuvári Csaba képviselő 

Pelyhe Istvánné képviselő 

Szántósi Rafael képviselő 

 

Meghívottként: 

Jelenléti ív szerint 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszöntöm, a megjelenteket megállapítom, hogy a testület teljes létszámmal megjelent a 

Képviselő-testületi ülésen.  

 

A képviselői létszám: 6 fő. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.  

 

Tájékoztatom a testületet, hogy az ülésről elektronikus jegyzőkönyv készül. Javaslatot teszek 

arra, hogy a jegyzőkönyvet Erdélyiné Juhász Lejla vezesse, a hitelesítésre pedig felkérem a 

Képviselő-testület két tagját, Kapuvári Csaba képviselőt és Szántósi Rafael képviselőt.  Kérem a 

Képviselő-testületet a javaslat elfogadására. 

 

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Előterjesztést teszek a napirendi pontok vonatkozásában. A testületi ülést a meghívóban 

feltüntetett sorrend szerint szeretném vezetni.  

 

A Képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta. 
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1. napirendi pont 

Fő út – Ady Endre út összekötő híd építése közbeszerzési pályázatának elbírálására Bíráló 

Bizottság létrehozása 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Felsőtárkány Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Észak-magyarországi Operatív 

program keretében kiírt támogatás elnyerésére, a község illetékességi területén lévő beruházásra 

ÉMOP-3.1.3-11. kódszámú pályázati kiírás „Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési 

program kiegészítésére című konstrukciójához” Felsőtárkány komplex fejlesztése” címmel. 

 

A projekt megvalósulási helyszínei:  

 

- Felsőtárkány 2216., 2201/9., 204/2., helyrajzi számú út megnevezésű, természetben 

Felsőtárkány, Ady Endre utca – Fő út közötti tervezett összekötő út területe, 1/1-ed részben 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának tulajdona,  

- Felsőtárkány 2201/10, 2201/8. helyrajzi számú közterület megnevezésű, természetben 

Felsőtárkány, Ady Endre utca – Fő út közötti tervezett összekötő utat kísérő zöldterület, 1/1-ed 

részben Felsőtárkány Község Önkormányzatának tulajdona,  

- Felsőtárkány 1388/11. helyrajzi számú országos közút területe, természetben 

Felsőtárkány, Fő út szakasza, 1/1-ed részben Magyar Állam tulajdona,  

- Felsőtárkány 1506. helyrajzi számú ingatlan, természetben Felsőtárkány, Fő út 350. 

szám, 1/1-ed részben a Bükk-kapu Kft. tulajdona,  

 

A pályázatunkat a NORDA, mint közreműködő szervezet, támogatásra érdemesnek ítélte. A 

közbeszerzési eljárás lefolytatására Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú 

Nonprofit Kft., mint független hivatalos közbeszerezési tanácsadói szolgáltatás igénybe vétele 

útján kerül sor. 

 

Az ajánlattételi felhívásra három ajánlat érkezett be, mely alapján szükséges a Képviselő-testület 

eredményhirdetésére vonatkozó döntésének előkészítésére Bíráló Bizottság választása. A 

bizottság az ajánlatok elbírálása során írásbeli szakvéleményt, és döntési javaslatot készít a 

közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó Képviselő-testület részére. 

 

Javaslom, hogy a Bíráló Bizottság tagjának Juhász Csaba alpolgármestert, Szántósi Rafael PB 

elnökét és Kapuvári Csaba EEB elnökét és Albertus Gyula építészmérnököt megválasztani 

szíveskedjenek. Aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag  elfogadta. 

 

143/2012. (XI.30.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, a 

„Felsőtárkány, Fő út – Ady út összekötés, 0+023 km sz. Imókő-patak hídépítése és hozzá 

kapcsolódó út felújítás” közbeszerzési eljárásának eredményhirdetésére vonatkozóan 

Bíráló Bizottságot hoz létre, melynek tagjai Juhász Csaba alpolgármester, Szántósi Rafael 

PB elnöke, Kapuvári Csaba EEB elnöke, és Albertus Gyula építészmérnök. A Bíráló 

Bizottság munkájában közbeszerzési tanácsadói jogosultsággal vesz részt, az EuProcure 

Consult Kft.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 16.25   órakor bezárom. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 dr. Juhász Attila Simon Hegyiné Kertész Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: 

 

 

Szántósi Rafael                         Kapuvári Csaba 

    PB elnöke                                                  EEB elnöke 


