
Szám: SZl48-1412022.
SZIKSZÓ vÁn NK RMÁN

Jegyzőkönyv

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testiiletének 2022. május 16. napjan
16.00 órakor az Inkubátorháa nagytermében megtartott rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: Sváb Antal polgármester
Dr. Piskóti István alpolgiírmester
Gál Péter, Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita, Kőhalmi Mónika, Marjai Pál és
Mező István képviselők.

Tanácskozási joegal meghívottak közül jelen vannak:
Battráné dr. Tóth Zitajegyző
Kriván lldikó osztályv ezető

Sváb Antal polgármester: köszönti a nregjelenteket, a jelenléti iv alaplán megállapítja, hogy
az ülés hatétrozatkepes és azt megnyitja,. A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot
Mező István és Kőhalmi Mónika képviselők személyében. A képviselő-testület a hitelesítőkre
tett javaslatot - 7 fo van jelen a szavatzásnál - egyhangulag 7 igen szavazattal elfogadta. A
jegyzőkönyvet Dr. Juhász Lilla a Szikszói Közös ÖnkormanyzatiHivatal dolgozój avezeti.

Polgármester javasolja, hogy a testtilet a meghívóban - 1. sz. melléklet - szereplő napirend
szerint tartsa ülését:

NAPIREND:
1./ Döntés a ,,Közvilágítás korszenisítése és tizemeltetése" üírgyú közbeszerzési eljarás
megindításáról és az eljarásban közrem,úködő bírálóbizottságról
2./ Döntés Szikszó Varos Önkormányzat Hivatali épületének f,ítéskorszenisítésére vonatkozó
aj ánlatok elbírálásáról
3.1 Döntés Szikszó Város Önkonnanyzat Hivatali épületében klíma berendezések
b eszerzésére, illetve fel szerelésére vonaltkozó aj ánlatok elbírálásáról
- Egyebek

A Képviselőtestíilet a napirendre vonatkozó javaslatot - 7 fő van jelen a szavazásnál -
egyhangúlag7 igen szal,azattal elfogadta és az alábbi elfogadott napirend szerint tartja ülését:

NAPIREND:
1./ Döntés a ,,Közvilágítás korszenisiítése és i.izemeltetése" t:lrew közbeszerzési eljárás
me gindításáról é s az eljétr ásban közremrLiködő bírálóbizottságról
2./ Döntés Szikszó Város ÖnkormányzatHivatali epületének fiitéskorszenisítésére vonatkozó
aj ánl atok elbírál ásaról
3.1 Döntés Szikszó Varos Önkonnányzat Hivatali épületében klíma berendezések
b eszerzésére, ill etve fel szerel és ére vonartkozó aj anlatok elbírálásáról
- Egyebek

Fentiek alapján a képviselő-testíilet az alábbi napirendi pontokat tárgya|ja:



NAPIREND:
1./ Döntés a ,,Közvilágítás korszenisítése és tizemeltetése" tárgyu közbeszerzési eljárás
megindíásaról és az elj árásban közreműködő bírálóbizottságról
2./ Döntés Szikszó Vráros ÖnkormányzatHivatali epületének fritéskorszenisítésére vonatkozó
aj tínlatok elbírálrásaról
3./ Döntés Szikszó Város Önkormányzat Hivatali epületében klíma berendezések
beszerzésere, illetve felszerelésere vonatkozó ajrfurlatok elbírálásáról
- Egyebek

NAPIREND:

l./ Döntés a ,,Kömilágítás korszerűsítése és iizemeltetése" tárgyu kőzbeszeízési eljarás
megindíüísaról és az eljárasban közreműködő bírálóbi zottságről

llőterj esztő : polgármester
(Irrásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. szátmúmelléklet)

Sváb Antal polgármesteí: az előterjesztést minden képviselő megkapta. A közülágítás a
városban nemcsak bővülni fog, hanem funkcionálisan is fejlesztésre kerül sor.

Név szerinti szavazás következik:

Battráné dr. Tóth Zita jegyző egyenként felolvassa a képviselők nevét a név szerinti
szavazáshoz:

Gál Péter igen
Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita igen
Kőhalmi Mónika igen
Marjai Pál igen
Mező Istvrán igen
Dr. Piskóti Istvrá.lr igen
Sváb Antal igen

A képviselő-testtilet az előterjesztést név szerinti szavazással - 7 fő van jelen a szavazásnál -
egyhangúlag7 igen szavazaílal fogadta el, és meghozta az alábbi hatánozatot:

Szám: 7 6t2022.(Y.16.) HATÁRoZAT
Tárry: Döntés a ,rKözvilágítás korszerűsítése és üzemeltetése" tárryú közbeszerzési
eljárás megindításáról és az eljárásban közreműködő bírálóbizottságról

Szikszó Város Önkormrfuryzat Képviselő-testiilete úgy hatánoz, hogy Szikszó Varos
közigazgatísi határán belül működő közvilágítási háIőzat aktív elemei lecserélésének
megvalósítrásacéljábólközbeszerzésieljárrástindít.
Az eljárás tárgya: rrKözvilágítás korszerűsítése és üzemeltetése".

A közbeszerzési eljrá,ras lebonyolítrásával a 2015. évi CXLIII. törvény 27.§ (3) bekezdésenek
megfelelőenmegbizza Kiss Brigitta EV. (3519 Miskolc, Bártfai u.9., lajstromszám: 01237)
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót.

Szikszó Vriros Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi személyi összetételű



birálóbizottságot hagyj a jővá az eljarásban való közreműködésre:

Bírálóbizottsági tag neve A kőzbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLII. törvény 27.§ (3) bekezdés
szerinti szakértelem

Kiss Brigitta kőzbeszerzési
Battáné dr,TőthZita jogi
Szegedi Zoltán kőzb eszeués targya szerinti
Krivá,n Ildikó pénzúgyi

A bizottsági tagok nyilatkoznak a megbízás elfogadásáról, az összeferhetetlenségi okok fenn
nem íillásáról, valamint a titoktartási kötelezettségről.

Felelós: polgármester
Határidő: azonrlal
Törvényességi szempontból látta: jegyző

2./ Döntés Szikszó Varos ÖnkormányzatHivatali épületének fritéskorszerűsítésére vonatkozó
aj anlatok elbírálásáról

llőterjesáő: polgármester
(Irásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. számú melléklet)

Sváb Antal polgármester:az előterjes:ztést minden képviselő megkapta, javasolja annak
elfogadását. A legkedvezőbb ajánlatot adó céget javasolja elfogadni. A régi épületrész
fiítésének korszenísítéséről l,an szó. Megtérülő beruházásnak számít, mert a fiitési rendszer
nagyon elavult már.

Egyéll hozzászőlás, módosító javaslat nem volt, polgármester szavazásra teszi fel ahatfuozati
javasl,atot, melyet a képviselő-testiilet -7fő varl jelen a szavazásnál- egyhangúlag 7 igen
szavazattalelfogadottésmeghoztaazalábbihatározatot:

Szám: 77 l2022.(v.16.) HATÁROZAT
Tárgy: Döntés Szikszó Város Önkor,mányzat Hivatali épületének fűtéskorszeriísítésére
vonatkozó ajánlatok elbírálásáról

Szikszó Város Önkormanyzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szikszó Varos
Önkormanyzat Hivatali épületének frittlskorszenísítésére vonatkozóan, a beérkező ajánlatok
közül a legalacsonyabb összegű aján-latot adó EDAItl ENERGO KJít. (1072 Budapest,
Rakóczi út 40. 4l2l)bizzameg.

Aszervezet által adott ajánlati ár: nettó 15.371,944,-Ft (bruttó 19.522.369.-Ft.).

Felké.ri a polgármester a Szikszói Közös ÖnkormányzatiHivata|t a szerződés előkészítésére.
Felhatalmazza a polgrirmesteft a szerződlés aláirásétra.

Felelős: polgármester
Hataridő: azonnal
Törvényességi szempontból látta: jegyző



3.1 Döntés Szikszó Város Önkormtínyzat Hivatali epületében klíma berendezések
beszerzésere, illetve felszerelésere vonatkozó ajánlatok elbírálásaról

Előterjesaő : polgármester
(rásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. szémímelléklet)

Sváb Antal polgármesteí: az előterjesztést minden képviselő megkapta, javasolja annak
elfogadását. A legkedvezőbb ajánlatot adó céget javasolja elfogadni. Az epületberr nyiáron
nagyon meleg van, szinte elviselhetetlen.

Polgármester szavazásra teszi fel ahatátrozatijavaslatot, melyet a képviselő-testiilet - 7 fő van
jelen a szavazásnál - egyhangulag 7 igen szavazattal elfogad és meg$ozza az alábbi
hatátrozatot:

Szám: 7 8t2022.(v.16.) HATÁRoZAT
Tár5r: Döntés Szikszó Város Önkormányzat Hivatali épületében klíma berendezések
beszerzésére, illetve felszerelésére vonatkozó ajánlatok elbírálásáról

Szikszó Varos Önkormrfuryzat Képviselő-testtilete úgy határoz, hogy Szikszó Vráros
Önkormányzat Hivatali epületében klíma berendezések beszerzése, illetve felszerelése
beruháaás vonatkozasában a beérkező ajánlatok közül a legalacsonyabb összegú ajánlatot adó
EDA|[ ENERGO Kít. (1072 Budapest, Rakóczi út 40. 4l2l)bizzameg.

Aszenrezet által adott ajánlati iár: nettó 7.808.280.-Ft (bruttó 9.916.5l6.-Ft.).

Felkeri a polgármester a Szikszói Közös Önkormanyzati Hivatalt a szerződés előkészítésére.
Felhatalmaz za a p olgánmestert a szerződé s aláir ásán a.

Felelős: polgármester
Hataridő: azonnal
Törvényességi szempontból látta: jegyző

Egyéb hozzászőlás nem volt, Polgármester enttán' zrárt ülést rendel el, amelyről külön
jegyzőkönyv készül. Jegyzókönyv lezátrval6 óra 10 perckor.
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