
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2015. augusztus 5-én 10,00 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében  
               megtartott – rendkívüli képviselő-testület üléséről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján

Napirend:      1. A KEOP-2015-5.7.0 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 
                            fejlesztése” kiemelt projektfelhívásra pályázat benyújtásának lehetősége
                       2. Közbeszerzési szabályzat módosítása
                       3. Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskola épületének energetikai 
                           korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításának lehetőségét 

Juhász István polgármester
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolom az alábbi napirendi pontokat:

1. A KEOP-2015-5.7.0 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 
           fejlesztése” kiemelt projektfelhívásra pályázat benyújtásának lehetősége
      2. Közbeszerzési szabályzat módosítása
      3. Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskola épületének energetikai 
          korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításának lehetőségét
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a javasolt napirendi pontokkal.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan elfogadják a javasolt napirendi 
pontokat.

      1./  Napirend: A KEOP-2015-5.7.0 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 
                               fejlesztése” kiemelt projektfelhívásra pályázat benyújtásának lehetősége

Juhász István polgármester
Az  általános  iskola  energetikai  felújításával  kapcsolatban  három  határozatot  kell 
meghoznunk.  Dönteni  kell  a  pályázat  benyújtásáról,  a  Közbeszerzési  szabályzatunk 
módosításáról, illetve a közbeszerzési eljárás megindításáról.
Kérem a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az Apáczai Csere János Katolikus Általános 
Iskola  épületének  energetikai  felújítására  a  KEOP-2015-5.7.0  „Középületek  kiemelt 
jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” kiemelt projektfelhívásra pályázatot nyújtsunk be, 
kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

86/2015. (VIII.05.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  a  KEOP-2015-5.7.0  „Középületek  kiemelt 
jelentőségű  épületenergetikai  fejlesztése”  kiemelt  projektfelhívásra  pályázat  benyújtásának 
lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
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Apc Községi Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú 
„Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” kiemelt  pályázati felhívásra 
az  „Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése” 
projekt vonatkozásában.

Megbízzák a polgármestert  a pályázat benyújtásával kapcsolatos teendők elvégzésével és a 
pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírásával. 

Határidő: azonnal

Felelős:  polgármester

     2./ Napirend: Közbeszerzési szabályzat módosítása

Juhász István polgármester
A közbeszerzési  szabályzatunkat  is  módosítani  szükséges,  a 2015.évi közbeszerzési  terv a 
mellékletben szerepel.
Van-e kérdés, észrevétel.

Amennyiben  nincs,  kérem  a  képviselőket  szavazzanak,  ki  ért  egyet  a  Közbeszerzési 
szabályzat módosításával.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

87/2015. (VIII.05.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  a  Közbeszerzési  szabályzat  módosításának 
lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:

A képviselő-testület Apc Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztés 
szerint  módosítja,  a  Közbeszerzési  Szabályzatot  és  annak  részét  képező  2015.  évi 
közbeszerzési tervet a határozat melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal

Felelős:  polgármester

     3./ Napirend: Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskola épületének energetikai 
                            korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításának lehetőségét 
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Juhász István polgármester
A kivitelezés tekintetében közbeszerzési  eljárás lefolytatása szükséges, minél előbb ki kell 
írni a közbeszerzést. 

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

88/2015. (VIII.05.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az „Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskola 
épületének  energetikai  korszerűsítése”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  megindításának 
lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:

Apc  Községi  Önkormányzat  Képviselő  –  testülete  a  KEOP-2015-5.7.0  azonosító  számú 
pályázat keretében közbeszerzési eljárást indít az „Apáczai Csere János Katolikus Általános 
Iskola  épületének  energetikai  korszerűsítése”  tárgyú  építési  beruházás  kivitelezőjének 
kiválasztása érdekében.

A Bíráló Bizottság tagjai az alábbi személyek:
- Kovács Mihály közbeszerzés tárgya szerinti szakértő
- Nagyné Székely Hedvig pénzügyi szakértő
- Dr. Zsiga Szilvia jogi szakértő

A  közbeszerzési  eljárás  fajtája:  nemzeti,  hirdetmény  és  tárgyalás  nélküli  eljárás  a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A. § (1) bekezdés szerint.

A képviselő-testület a közbeszerzési eljárásban történő ajánlattételre az alábbi cégeket kéri fel 
ajánlattételre:
- Medibau Kft.  1015 Budapest, Battyhány utca 34.
- BA-TU Kft. 7030 Paks, Dobó István utca 15.
- Adri-Épker Kft. 7100 Szekszárd, Tinódi utca 4.

Határidő: azonnal

Felelős:  polgármester

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 
ülést 11,20 órakor bezárja.

kmft.

Juhász István dr. Zsiga Szilvia
polgármester         jegyző


