
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2013. július 31-én megtartott 
rendkívüli üléséről. 
 
A képviselő-testületi ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti tanácskozó terme, 
3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. 
 
Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tibor Józsefné 
képviselő asszony, dr. Becsó Károly képviselő, Édes Attila képviselő, Gömbiczné Kanyó 
Beatrix képviselő asszony, dr.Nyíri Ferenc Béla képviselő. 
 
Meghívottak: dr.Tasi Borbála címzetes főjegyző, Sándor Károly aljegyző, Szabóné Bózsár 
Éva osztályvezető, Bartus László osztályvezető, Győriné Új Mária könyvvizsgáló, Laczkóné 
Dénes Orsolya lebonyolító képviselője, Kovács Zoltánné IPESZ munkatársa. 
 
Sisák Imre: Tisztelettel köszönti Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testületének tagjait. 
Megállapítja a határozatképességet, mivel a megválasztott 9 képviselőből 6 fő jelen van. A 
többi képviselő nem jelezte távolmaradását. Korábbi testületi ülésen jelezte már, hogy 
rendkívüli testületi ülést kell tartani a Gondozóház beruházásának a megindítása tekintetében. 
Ezt a két napirendi pontot tárgyalnák meg. Szavazásra bocsátja a napirendre tett javaslatot. 
 
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
173/2013. (VII. 31.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
1.) Javaslat Pásztó Semmelweis út 2. szám alatti Gondozóközpont 

korszerűsítési munkáinak kivitelezésére beérkezett ajánlatok elbírálására. 
 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
2.) Javaslat Pásztó Semmelweis út 2. szám alatti Gondozóközpont 

korszerűsítési munkáinak műszaki ellenőrzésére beérkezett ajánlatok 
elbírálására. 

 Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
I. NAPIRENDI PONT 
 
Javaslat Pásztó Semmelweis út 2. szám alatti Gondozóközpont korszerűsítési munkáinak 
kivitelezésére beérkezett ajánlatok elbírálására. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: Az önkormányzat a Gondozóház felújítására közel 59 millió forintot 
nagyságrendű pályázati támogatást nyert el. 3 ajánlat érkezett be. Kéri a lebonyolító 
képviselőjét Laczkóné Dénes Orsolyát, hogy mondja el az eljárás végeredményét. 
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Laczkóné Dénes Orsolya: Az ajánlati felhívás 2013. július 4-én lett 3 ajánlattevőnek 
megküldve. Ezek a következők: a Mecum-Di Kft. az AT-TI Plus Kft., és a Szinten-Bau 
Kft.Az ajánlattételi határidő lejártáig 3 ajánlat érkezett be. Később mindhárom ajánlattevő 
ajánlatában hiánypótlásra volt szükség. Az AT-TI Plus Kft. a megadott időpontig a 
hiánypótlást nem teljesítette, így ajánlatát érvénytelennek kellett nyilvánítani. Az ajánlati 
feltételeknek a kizáró oka a gazdasági és pénzügyi alkalmasság, a műszaki és szakmai 
alkalmassági feltételeknek a benyújtott igazolások alapján a Mecum-Di Kft. és a Szinten-Bau 
Kft. is megfelelt, így ajánlatuk érvényesnek lett nyilvánítva. Tárgyalás előtt a Szinten-Bau 
Kft. jelezte, hogy nem vesz részt a tárgyaláson, de ajánlati árát fenntartja, így 2013. július 29-
én a Mecum-Di Kft-vel történt meg a tárgyalás két fordulóban. A Mecum-Di Kft. végső 
ajánlati ára 40.982.417 forint. 
 
Sándor Károly: A Bíráló Bizottság egyhangúlag támogatta a lebonyolító által tett javaslatot.  
 
Sisák Imre: Kiemeli azt, amit Sándor Károly mondott a bizottsági ülésen, hogy a 
legalacsonyabb ajánlati ár is meghaladta a pályázatunkban az építésre rendelkezésre álló 
forrást. Van megtakarítás más ponton. A beruházásba a közreműködő szervezettől kell kérni a 
módosítását az egyes célok lebonyolítására rendelkezésre álló forrásoknál. 
 
Bartus László: 20% alatti esetben csak változásjelentést kell készíteni.  
 
Sisák Imre: Be kell jelenteni a közreműködő szervezetnek, aki ezt rendbe teszi és nem lesz 
probléma. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Vélemény, észrevétel, javaslat: 
 
Malomhegyi Lajos: Jelzi, hogy a határozati javaslatban elírás történt, a Tarjánmix Kft. helyett  
a 2. pontban az Útkataszter Bt-t kell beírni.  
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslatot. 
 
dr. Becsó Károly képviselő érkezik. A képviselő- testület 7 fővel folytatja a munkát. 
  
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és ahhoz csatolt összegzést az 
eljárásról. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
174/2013. (VII. 31.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó Semmelweis út 2. szám alatti 
Gondozóközpont korszerűsítési munkáinak kivitelezésére beérkezett ajánlatok elbírálásáról szóló 
javaslatot megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz: 
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1. A Képviselő-testület a „Pásztó Semmelweis út 2. szám alatti Gondozóközpont korszerűsítési 
munkáinak kivitelezése” tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás eredményét e határozat melléklete szerinti összegzéssel megállapítja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lebonyolító Útkataszter Bt. 
közreműködésével az „Összegzés az ajánlatok elbírálásáról” eredményhirdetést haladéktalanul 
küldje meg az ajánlattevőknek és a „Tájékoztató az eljárás eredményéről” hirdetmény 
Közbeszerzési Értesítőben megjelenéséről gondoskodjon. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: értelemszerű 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a gazdasági vezetőt a Kbt. szerinti 
határidő leteltével, a nyertes ajánlattevővel a szállítási szerződés megkötésére. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: értelemszerű 

 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közreműködő szervezet (MAG Magyar 

Gazdaságfejlesztő Központ Zrt.) részére a változás bejelentést a kiírás szerinti határidőben 
küldje meg. 

 
II. NAPIRENDI PONT 
 
Javaslat Pásztó Semmelweis út 2. szám alatti Gondozóközpont korszerűsítési munkáinak 
műszaki ellenőrzésére beérkezett ajánlatok elbírálására. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
 
Sisák Imre: Kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltaknak 
megfelelően támogassa a döntés meghozatalát. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Vélemény, észrevétel, javaslat: 
 
Édes Attila: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot 4 igen 
egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Sisák Imre: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. 
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
175/2013. (VII. 31.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó Semmelweis út 2. szám alatti 
Gondozóközpont korszerűsítési munkáinak műszaki ellenőrzésére beérkezett ajánlatok 
elbírálásáról szóló javaslatot megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz: 
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1. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a gazdasági vezetőt, hogy a 
legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval a Sisák Art Kft.-vel a szerződést kösse 
meg. 
 
Határidő: 2013. augusztus 9. 
Felelős: értelemszerűen 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a döntésről a többi 

ajánlattevőt is értesítse. 
 
Határidő: 2013. augusztus 5. 
Felelős: értelemszerűen 
 

Sisák Imre: Megköszöni mindenkinek a részvételt, az ülést bezárja. 
 
Az ülést követően dr. Halász István képviselő érkezik. 
  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Sisák Imre       dr.Tasi Borbála 
polgármester                címzetes főjegyző 

 
 
 


