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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: a képviselő-testület 2013. január 15-én 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme  

Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 

 Varga Ferencné alpolgármester 

 Besesek Béla alpolgármester 

 Csertő István 

 Mucsi László 

 Nyerges Zoltán és 

 Tóth Mátyás képviselők 

Vincze Jánosné jegyző 

Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető 

Patkós Zsolt polgármester 

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő 

képviselőből 6 fő jelen van, Rácz Izabella képviselő jelezte távolmaradását az ülésről.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Csertő István és Tóth Mátyás képviselőket javasolta. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők 

személyét. 

 

Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A KEOP pályázatok előkészítése érdekében 

sürgősen szükség van a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalására. A pályázatokat 

csak úgy lehet benyújtani, hogy előzetes közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Ezért javasolta 

a napirendi pontok megtárgyalását. Más javaslat nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 

 

NAPIREND 

 

1. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervére 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

 

2. Előterjesztés a közbeszerzés lebonyolítójának kiválasztásáról  

    (KEOP-2012-4.10.0/C szanki 089/24 hrsz.) 

   Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

3. Előterjesztés a közbeszerzés lebonyolítójának kiválasztásáról 

    (KEOP-2012-4.10.0/A) 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

4. Előterjesztés a KEOP-2012-4.10.0/C számú pályázat benyújtása kapcsán ajánlattételre  

    felkért cégekről 

    (KEOP-2012-4.10.0/C szanki 089/24 hrsz.) 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

5. Előterjesztés a KEOP-2012-4.10.0/C számú pályázat benyújtása kapcsán ajánlattételre  

    felkért cégekről 

    (KEOP-2012-4.10.0/A) 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
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6. Előterjesztés ajánlattételi felhívás elfogadásáról (KEOP-2012-4.10.0/C szanki 089/24 hrsz.) 

   Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

7. Előterjesztés ajánlattételi felhívás elfogadásáról (KEOP-2012-4.10.0/A) 

   Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

 

8. Előterjesztés tervezési feladatok lebonyolításáról 

    (KEOP-2012-4.10.0/C szanki 089/24 hrsz.) 

   Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

 

 

Patkós Zsolt polgármester 

Javasolta, hogy az ajánlattételi felhívások elfogadásáról szóló 6. és 7. napirendi pontokat a 

képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezeteket. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

2/2013.(I.15.) ÖH. 

Zárt ülés elrendeléséről 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Möt. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján 

ajánlattételi felhívás elfogadásáról (KEOP-2012-4.10.0/C szanki 089/24 hrsz.) szóló 

napirendet zárt ülésen tárgyalja. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

3/2013.(I.15.) ÖH. 

Zárt ülés elrendeléséről 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Möt. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján 

alapján ajánlattételi felhívás elfogadásáról (KEOP 2012-4.10.0/A) szóló napirendet zárt 

ülésen tárgyalja. 

 

 

NAPIREND 

1. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervére 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 

A közbeszerzési tervben két KEOP pályázatból megvalósítható építési beruházást javasolt 

belevenni, a napelemes kiserőmű létesítését és az intézményekre napelemek elhelyezését. A 

pályázatok benyújtásának feltétele, hogy a közbeszerzési tervben benne legyenek. Javasolta a 

határozat-tervezet elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
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4/2013.(I.15.) ÖH. 

Szank Községi Önkormányzat 

2013. évi közbeszerzési tervéről 

 

HATÁROZAT 

 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján Szank Községi Önkormányzat – mint 

ajánlatkérő – 2013. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

2. A képviselő-testület elrendeli a közbeszerzési terv nyilvánosságra hozatalát a szanki 

honlapon történő közzététellel. 

 

Határidő: 2013. március 31. 

Felelős: Vincze Jánosné – jegyző 

 

1. sz. melléklet 

 

SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

2013. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 

 

Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe: 

Hivatalos név: Szank Községi Önkormányzat 

Postai cím: 6131 Szank, Béke u. 33. 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Patkós Zsolt polgármester 

Telefon: 0677495040 

Fax: 0677495020 

E-mail: szankpolgármester@t-online.hu 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: www.szank.hu 

 

ÁRUBESZERZÉS: 

 

sorszám Közbeszerzés tárgya Eljárás fajtája Az eljárás 

indításának várható 

ideje 

- - - - 

 

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS: 

 

sorszám Közbeszerzés tárgya Eljárás fajtása Az eljárás 

indításának várható 

ideje 

1. Napelemes kiserőmű 

létesítése (KEOP-

2012-4.10.0/C szanki 

089/24 hrsz.) 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárás 

a Kbt. 122. § (7) 

bekezdés a) pontja 

alapján 

2013.01 hó 

mailto:szankpolgármester@t-online.hu
http://www.szank.hu/
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2. Helyi hő, és 

villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal 

(KEOP-2012-4.10.0/A) 

 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárás 

a Kbt. 122. § (7) 

bekezdés a) pontja 

alapján 

2013.01 hó 

 

SZOLGÁLTATÁS: 

sorszám Közbeszerzés tárgya Eljárás fajtája Az eljárás 

indításának várható 

ideje 

- - - - 

 

NAPIREND 

2. Előterjesztés a közbeszerzés lebonyolítójának kiválasztásáról  

    (KEOP-2012-4.10.0/C szanki 089/24 hrsz.) 

     Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 

A közbeszerzés lebonyolítására három árajánlatot kértünk be, amelyből a legkedvezőbb 

ajánlatot tevő Értékhatár Kft. megbízását javasolta.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

5/2013.(I.15.) ÖH. 

Közbeszerzési bonyolító kiválasztásáról 

(KEOP-2012-4.10.0/C szanki 089/24 hrsz.) 

HATÁROZAT 

 

1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a KEOP-

2012-4.10.0/C kódszámú „Napelemes kiserőmű létesítése – építési beruházás” tárgyú 

közbeszerzési eljárás lefolytatásával – árajánlata alapján – az ÉRTÉKHATÁR 

KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ KFT-t (6400 Kecskemét, Kisfaludy u. 6-8.)  bízza 

meg. A bonyolító díja, mely 1.480.000,- Ft + ÁFA a pályázat elszámolható költsége. 

       2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt – polgármester 

 

NAPIREND 

3. Előterjesztés a közbeszerzés lebonyolítójának kiválasztásáról 

    (KEOP-2012-4.10.0/A) 

     Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 

A közbeszerzés lebonyolítójával és a kivitelezővel is feltételes szerződést kell kötni. Három 

árajánlatot kértünk be, a legkedvezőbb ajánlatot az Arkánum Bt adta. Javasolta a határozat-

tervezet elfogadását. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

6/2013.(I.15.) ÖH. 

Közbeszerzési bonyolító kiválasztásáról 

(KEOP-2012-4.10.0/A) 

HATÁROZAT 

1.  Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a KEOP-

2012-4.10.0/A kódszámú „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásával – árajánlata alapján – 

az ARKÁNUM X Bt-t (1165 Budapest, Hangulat utca 14.) bízza meg. A bonyolító 

díja, mely 480.000,- Ft + ÁFA a pályázat elszámolható költsége. 

2.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt – polgármester 

 

NAPIREND 

4. Előterjesztés a KEOP-2012-4.10.0/C számú pályázat benyújtása kapcsán ajánlattételre  

    felkért cégekről 

    (KEOP-2012-4.10.0/C szanki 089/24 hrsz.) 

     Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 

A 089/24 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a KEOP C jelű pályázat kapcsán javasolta a 

határozat-tervezetben szereplő három cég ajánlattételre történő felkérését. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

7/2013.(I.15.) ÖH.  

KEOP-2012-4.10.0/C kódszámú „Napelemes kiserőmű létesítése” 

tárgyú pályázat benyújtása kapcsán ajánlattételre felkért cégekről 

(szanki 089/24 hrsz.) 

HATÁROZAT 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a közbeszerzés 

lebonyolítóját, hogy az eljárást megindító felhívást és dokumentációt az alábbi három cégnek 

ajánlattételre küldje meg: 

- Calor-System Kft. (1037 Budapest, Bokor u. 9-11.) 

Ügyvezető: Cseh Tamás 20/398-5602 calor@calor-system.hu 

- P-Solaris (2740 Abony, Tamási Áron utca 4-6.) 

Ügyvezető: Móricz Lajos 20/9576299 psolarisakft@gmail.com 

Fax: 06-53-360-567 

- Comm Line Kft. (6723 Szeged, Kereszttöltés u. 10.) 

Ügyvezető: Harcs-Pintér Sándor 30/651-2357 hps@3comm.hu 

Fax: 62/543-332 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt – polgármester 

mailto:calor@calor-system.hu
mailto:psolarisakft@gmail.com
mailto:hps@3comm.hu
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NAPIREND 

5. Előterjesztés a KEOP-2012-4.10.0/C számú pályázat benyújtása kapcsán ajánlattételre  

    felkért cégekről 

    (KEOP-2012-4.10.0/A) 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Patkós Zsolt polgármester 

A KEOP A jelű pályázat kapcsán javasolta a határozat-tervezetben szereplő három cég 

ajánlattételre történő felkérését. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

8/2013.(I.15.) ÖH.  

KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése  

megújuló energiaforrásokkal” tárgyú pályázat benyújtása kapcsán  

ajánlattételre felkért cégekről 

 

HATÁROZAT 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a közbeszerzés 

lebonyolítóját, hogy az eljárást megindító felhívást és dokumentációt az alábbi három cégnek 

ajánlattételre küldje meg: 

1. GoodWill Energy Kft. 1262 Budapest, Timur u. 74. info@gwenegy.hu 

Ügyvezető: Harsányi Gábor harsanyi.gabor@wconsulting.hu 

                   Szanati Marcell szanati.marcell@gwenergy.hu 

2. SOLAR-THERM 2000 Kft. 3281 Karácsond, Pálffy György út 1.  

Ügyvezető: Sályi Ferenc  

                   Sályi-Borosi Andrea  

3. Delta-Sec Kft. 6440 Jánoshalma, Kisszállási út 13. 

Ügyvezető: Sánta Zoltán 

                   Szabó Csaba János 

Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt – polgármester 

 

 

 

NAPIREND 

6. Előterjesztés ajánlattételi felhívás elfogadásáról (KEOP-2012-4.10.0/C szanki 089/24 hrsz.) 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

 

NAPIREND 

7. Előterjesztés ajánlattételi felhívás elfogadásáról (KEOP-2012-4.10.0/A) 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

 

A 6. és 7. napirendi pontokat a képviselő-testület a Möt. 46. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján zárt ülésen tárgyalta. 
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NAPIREND 

8. Előterjesztés tervezési feladatok lebonyolításáról 

    (KEOP-2012-4.10.0/C szanki 089/24 hrsz.) 

     Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 

A tervezési feladatok lebonyolítására javasolta a Sárköz Kft. megbízását. A költség a 

pályázatban elszámolható. A vállalkozói díj kizárólag sikeres pályázat esetén illeti meg a 

vállalkozót. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

11/2013.(I.15.) ÖH. 

Tervezési feladatok lebonyolításáról 

(KEOP-4.10.0/C szanki 089/24 hrsz.) 

 

HATÁROZAT 

 

1.  Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a SÁRKÖZ GREEN PLAN 

KFT-t (1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.), hogy a szanki 089/24 hrsz. ingatlanon 

tervezetten megvalósuló napelemes kiserőmű tervezési feladatait elkészítse és energetikai 

tanulmányát megvalósítsa. A tervezési és energetikai feladatok megvalósítására bruttó 

5.400.000,- Ft összeget határoz meg, mely a pályázat elszámolható költségeit nem 

haladhatja meg. A vállalkozó díj kizárólag sikeres pályázat esetén vállalkozási szerződés 

szerint illeti meg a vállalkozót.  

 

2. A szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt - polgármester 

 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 17 óra 15 perckor bezárta az ülést.  

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 Patkós Zsolt Vincze Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 Csertő István Tóth Mátyás 

 jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő 


