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Határozatok: 

 

99/2015. (06.16.) számú határozat          Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása 

  

100/2015. (06.16.) számú határozat  Napirendi pontok elfogadása 

 

101/2015. (06.16.) számú határozat  Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI épületének  

  energetikai korszerűsítése pályázat benyújtása 

 

102/2015. (06.16.) számú határozat  Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és Alapfokú 

  Művészeti Iskola tornatermének energetikai korszerűsítése 

  pályázat benyújtása 

 

103/2015. (06.16.) számú határozat      Ajánlattételi felhívások elfogadása  

   

 

104/2015. (06.16.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési 

 terve módosítása 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságának 2015. 

június 16-án megtartott rendkívüli üléséről.  

 

Az ülés helye: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal, emelet, nagyterem 

Az ülés kezdete: 7 45 óra 

 

Jelen vannak:  

- Rabi Imre, bizottsági elnök 

- dr. Erdősi László, bizottsági tag 

- Király Árpád, bizottsági tag 

- Baranyai András, bizottsági kültag 

- Pócza Zsolt, bizottsági kültag 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

- Vlasich Krisztián, polgármester 

- Hárominé Orbán Erika, alpolgármester 

- Kovács András, képviselő 

- Ziembicki Erzsébet, képviselő 

- dr. Balogh László, aljegyző 

- Zámodics Péter, pénzügyi osztályvezető 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

- dr. Holler Attila  

 

Rabi Imre bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 5 fővel 

határozatképes. Javaslatot tesz Baranyai András bizottsági tag személyében a jegyzőkönyv 

hitelesítőjére.  

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

 

99/2015. (06.16.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága a jegyzőkönyv hitelesítőjének 

Baranyai András bizottsági kültagot elfogadta. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök kérdezi, van-e a kiküldött napirenddel kapcsolatban észrevétel, 

egyéb javaslat. 

 

dr. Balogh László aljegyző kéri felvenni 2. napirendi pontként Csepreg Város Önkormányzat 

Közbeszerzési terve módosításának megtárgyalását. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 5 fővel határozatképes majd 

szavazásra teszi fel a napirend elfogadását, azzal, hogy a bizottság az aljegyző kiegészítő 

javaslatát is vegye napirendre. 
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A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság teljes egyetértésben (5 igen szavazattal) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

100/2015. (06.16.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága a kiküldött napirendet az aljegyző 

által kért módosítással elfogadja. 

 

Az ülés napirendje: 

 
1. Döntés a KEOP-2015-5.7.0 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 

fejlesztésre kiírt pályázat benyújtásáról 

2. Döntés Csepreg Város Önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési tervének 

módosításáról 

 

 

1. napirendi pont 

 

Döntés a KEOP-2015-5.7.0 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 

fejlesztésre kiírt pályázat benyújtásáról 

 

Dr. Balogh László aljegyző kiemeli, hogy az előterjesztésben szereplő utófinanszírozás 

mellett a pályázati kiírás szerint szállítói finanszírozás is választható a kivitelezéssel 

kapcsolatban. Tájékoztatja a bizottságot arról, hogy a pályázatokhoz kapcsolódó 

közbeszerzési anyagok elkészültek, az ajánlatkérő felhívás az ülés előtt kiosztásra került a 

képviselők részére. A teljes közbeszerzési dokumentáció megközelítőleg 65 oldal terjedelmű, 

ezt kiegészíti még a szerződés-tervezet. Amennyiben ezeket a bizottsági tagok meg kívánják 

tekinteni, az aljegyzői irodában rendelkezésre állnak a dokumentumok. Az ajánlatkérő 

felhívás tartalmaz minden olyan lényeges információt, amely a szerződés-tervezetből és a 

közbeszerzési dokumentációból kiolvasható. A Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény által előírt kötelezettség az is, hogy a felhívás tartalmazzon minden információt az 

ajánlattevők részére. Felhívja a bizottság tagjainak figyelmét, hogy nem minősül nyilvános 

dokumentumnak sem a közbeszerzési eljárás anyaga sem a közbeszerzési eljárás ezen 

szakasza. Nyilvánossá a törvény értelmében az eljárás végén, a közbeszerzési eljárás 

eredményéről szóló tájékoztatóval válik. Kéri a bizottsági tagokat, hogy ennek megfelelően 

kezeljék a közbeszerzési eljárás dokumentumait, melyet egyébként a közbeszerzési törvény 

előír. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök érdeklődik, hogy mivel a kivitelezés oktatási időszakban 

történik, előzetes egyeztetésre sor került-e az intézmény-vezetőkkel annak érdekében, hogy 

minél kisebb fennakadást okozzanak az építési munkálatok a tanítási rendben. Ugyanis a 

nyílászárók cseréjével a tantermek nyitottá válnak. 

  
Vlasich Krisztián polgármester tájékoztatást ad arról, hogy még nem történt egyeztetés az 

intézmény-vezetőkkel, de erre rövid időn belül sor kerül. 

 

dr. Balogh László aljegyző kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás során előírásra kerül, hogy 

a kivitelezőnek egy működő intézmény területén kell a kivitelezést megvalósítani. A 

kivitelezőnek egy olyan tervet kell készítenie, amely alapján az egyes munkafázisok 
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ütemezhetők annak érdekében, hogy az intézményekben a legkevesebb fennakadás 

keletkezzen. 

 

Király Árpád bizottsági tag felhívja a figyelmet arra, hogy a heti 5 testnevelésóra miatt nem 

lesz egyszerű megoldani az átszervezést. 

 

Vlasich Krisztián polgármester szerint szeptember-október hónapokban még megfelelő az 

időjárás a szabadtéri testnevelésóra megtartásához. Nincs lehetőség arra, hogy más időpontra 

ütemezzék a kivitelezést, mert 2015. december 15-ig be kell nyújtani a záró elszámolást. 

 

Kovács András képviselő arról érdeklődik, hogy az ajánlattételre felkért vállalkozók mi 

alapján lettek kiválasztva. Az egyik heves megyei, a másik siklósi a harmadik pedig egy pécsi 

vállalkozás, Csepreg település pedig Vas megyében található a Nyugat-Dunántúlon. 

 

dr. Balogh László aljegyző tájékoztatja a résztvevőket, hogy mindhárom cég a referenciáik 

alapján került kiválasztásra. Országosan, nagy projektekben is részt vettek, többek között a 

siklósi vár és a harkányi fürdő felújítási munkálataiban. Előzetes egyeztetésre került sor, 

vállalják az ajánlattételt. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 5 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a KEOP-2015-5.7.0 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 

fejlesztésre kiírt pályázat benyújtásáról szóló döntés meghozatalát. 

. 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

101/2015. (06.16.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, nyilvánítsa ki, 

hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent a 

„Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 

fejlesztése” című (KEOP-2015-5.7.0 kódszámú), 

1371/2015 (VI.4.) Korm. határozata alapján kiemelt 

pályázaton részt kíván venni a Csepregi Óvoda és 

Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 

épületének (9735 Csepreg, Nádasdy u. 15.) energetikai 

korszerűsítése céljával. 

 A Képviselő-testület hatalmazza fel Vlasich Krisztián 

polgármestert a pályázat előkészítésére és határidőben 

történő benyújtására a pályázati felhívásban szereplő 150 

millió Ft összeghatárig, valamint a pályázat beadásához 

szükséges dokumentumok aláírására.  

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. június 16. 
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Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 5 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola tornatermének korszerűsítésére beadandó pályázat elfogadását. 

 

102/2015. (06.16.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, nyilvánítsa ki, 

hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent a 

„Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 

fejlesztése” című (KEOP-2015-5.7.0 kódszámú) 

pályázaton – amennyiben a 1371/2015 (VI.4.) Korm. 

határozat ezen projektcéllal kiegészítésre kerül - részt 

kíván venni a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola tornatermének (9735 

Csepreg, Nádasdy u. 10.) energetikai korszerűsítése 

céljával. 

A Képviselő-testület hatalmazza fel Vlasich Krisztián 

polgármestert a pályázat előkészítésére és határidőben 

történő benyújtására a pályázati felhívásban szereplő 

maximális összeghatárig, valamint a pályázat beadásához 

szükséges dokumentumok aláírására. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. június 16. 

 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 5 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

iskola, valamint a Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 

épületeinek energiahatékonysági beruházása tárgyában előzetes közbeszerzési eljárás 

megindítását. 

 

103/2015. (06.16.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hatalmazza fel 

Vlasich Krisztián polgármestert, hogy jelen határozat 

mellékletét képező, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény 40. § (3) bekezdése szerinti feltételes, 

nemzeti értékhatárokat elérő, közvetlen ajánlattételi 

felhívással induló közbeszerzési eljárást a „Dr. Csepregi 

Horváth János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

iskola, valamint a Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös 

Igazgatású Köznevelési Intézmény épületeinek 

energiahatékonysági beruházása” tárgyában megindítsa. 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen 

határozat mellékletét képező, a közbeszerzésekről szóló 
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2011. évi CVIII. törvény 122/A §-a szerinti ajánlattételi 

felhívást az abban foglalt feltételek szerint hagyja jóvá. 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

hatalmazza fel Vlasich Krisztián polgármestert, hogy az 

ajánlattételi felhívást az alábbi gazdasági szereplőknek 

küldje meg és kérje őket fel ajánlattételre: 

 

VivaPalazzo Kft. 

Adószám: 11007025-2-02 

Cégjegyzékszám: 02-09-061975 

Székhely: 7800 Siklós, Szentkút u.34. 

Telefon: 06/30/2102319 

Fax: 06/72/579-422 

E-mail: info@vivapalazzo.hu 

Kapitány Zoltán ügyvezető 

 

Zele-Bau Kft. 

3350 Kál, Fő út felső 1. 

Adószám:11167026-2-10 

Cégjegyzékszám:10-09-021026 

Zele Sándor ügyvezető 

iroda@zelebau.hu 

06(36)200-025 

 

OFSYS Kft. 

7632 Pécs, Siklósi út 2. 

Adószám: 11719874-2-02 

Cégjegyzékszám: 02-09-075222 

info@ofsys.hu 

fax:06/72/532634 

tel:06/70/9496286 

Bogár Attila ügyvezető 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete kérje 

fel Vlasich Krisztián polgármestert, hogy a 

közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékeléséről és az 

ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, az eljárás 

eredményének kihirdetését megelőzően jóváhagyás 

céljából terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. június 16. 

 

 

2. napirendi pont 

 

Döntés Csepreg Város Önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési tervének módosításáról 
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Dr. Balogh László aljegyző tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a közbeszerzési törvény 

előírása alapján, amennyiben közbeszerzési eljárás lebonyolítására kerül sor, akkor azt a 

közbeszerzési tervnek is tartalmaznia kell. Csepreg Város Önkormányzatának 2015. évi 

közbeszerzési tervét módosítani kell, amennyiben a képviselő-testület elfogadja a Dr. 

Csepregi Horváth János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola, valamint a Csepregi 

Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény épületeinek 

energiahatékonysági beruházása tárgyában előzetes közbeszerzési eljárás megindítását. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 5 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel Csepreg Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve 

módosításának elfogadását. 

 

104/2015. (06.16.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, Csepreg Város 

Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét egészítse ki 

a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti iskola, valamint a Csepregi Óvoda és 

Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 

épületeinek energiahatékonysági beruházása tárgyában 

megindítandó előzetes közbeszerzési eljárással. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. június 16. 

 

 

 

Egyéb tárgy nem lévén Rabi Imre bizottsági elnök 8 00-kor az ülést berekesztette. 

 

 

Csepreg, 2015. június 16. 

 

       

          Rabi Imre bizottsági elnök sk.      Baranyai András bizottsági kültag sk. 

                   jegyzőkönyv hitelesítő 
 

 


