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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A 
rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. 
 
Az ülés időpontja: 2019. június 21.  A kezdés időpontja: 8,10 óra  
 
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Telekgerendás, Dózsa u. 13. sz. 
 
Az ülésen jelen vannak a képviselő-testület tagjai közül: 
  Ránkli Ferenc polgármester 
  Kindli András 

Pepóné Lóczi Ildikó  
Sipiczki Márton képviselők 

 
Az ülésen jelen vannak a tanácskozási joggal meghívottak közül: 

Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető 
 

Jegyzőkönyvvezető:  
   Szabados Henriette 
 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Köszönti a képviselőket, a testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 7 fő 
képviselőből jelen van 4 fő képviselő.  
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Kindli András és Sipiczki Márton képviselőket. Kéri, aki 
egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 4 igen - szavazattal: 
 
 

56/2019. (VI.21.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Kindli András és Sipiczki Márton 
képviselőket, a 2019. június 21-i rendkívüli nyílt képviselő-
testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 

 
 
 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Kéri az alábbi napirendi pont tárgyalását: 
 

I. Közbeszerzési eljárásokról döntés. 
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A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal: 
 
 

57/2019. (VI.21.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2019. június 21-i rendkívüli nyílt ülés napirendi 
pontjait elfogadta. 

          
 
          
                      

I. sz. napirendi pont  
Közbeszerzési eljárásokról döntés. 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Az előterjesztést a képviselők megkapták.  
Kosznáné dr. Pule Ilona kirendeltség-vezető: 
A közbeszerzési eljárás lezajlott, a csapadékvíz tározó pályázatra két, az energetikai felújításra három 
érvényes ajánlat érkezett. A bíráló bizottság az ajánlatokat megvizsgálta, a közbeszerzési törvény 
alapján elbírálta, és döntési javaslatokat tett. Az ajánlatok egyik esetben sem lépik túl a pályázati 
összeget, így szerencsére nem kell pályázati önerő. Mindkét határozati javaslatnál névszerinti szavazás 
szükséges, a közbeszerzési törvény ide vonatkozó rendelkezése szerint. A határozat közlését  követő öt 
nap múlva nyílik lehetőség szerződéskötésre.  
Ránkli Ferenc polgármester:  
Egyéb kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátja a belterület védelmét szolgáló csapadékvíz 
tározó létesítése pályázat közbeszerzésének határozati javaslatát. 
 
 
A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal: 
 
 

58/2019. (VI.21.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás község önkormányzat   képviselő – testülete a „Belterület védelmét szolgáló 
közbenső csapadékvíz tározó létesítése megnevezésű, TOP 2.1.3.-16-BS1-2017-00020 pályázati 
azonosító számú” nettó : 102.199.168 forint értékű közbeszerzés kapcsán megállapítja, hogy a 
BÓLEM Építőipari Kft. és a  Galéria Invest Kft. által  benyújtott ajánlatok érvényesek, 
megfelelnek a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban foglalt feltételeknek, így 
eljárás érvényes és eredményes. 

A Bíráló Bizottság javaslata alapján kihirdeti, hogy az eljárás nyertese a  
BÓLEM Építőipari Kft. 

mert ezen ajánlattevő ajánlata az ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelési 
szempontrendszer alapján a legjobb ár-értékű ajánlatnak minősül. 

Az ajánlat tartalma, nettó ajánlati ár: 102.095.978-Ft, 
2,/ Felhatalmazza a polgármestert az eljárást lezáró összegzés megküldésére az ajánlattevők 
felé, és  a további szükséges intézkedések megtételére a beruházás megvalósítása érdekében. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő:  értelem szerint. 
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(A névszerinti szavazás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
   
 

Ránkli Ferenc polgármester:  
Szavazásra bocsátja a művelődési ház és egészségház épületének energetikai korszerűsítése pályázat 
közbeszerzésének határozati javaslatát. 
 
A képviselő-testület 4 jelen lévő tagja közül 4 fő az alábbi döntést hozta 
 -4 igen - szavazattal: 
 

59/2019. (VI.21.) önkormányzati határozat 
    

2,/ Telekgerendás község önkormányzat a „Művelődési ház és egészségház épületeinek 
energetikai korszerűsítése „ megnevezésű, TOP 3.2.1-16-BS1-2017-00052  pályázati azonosító 
számú, nettó érték 26.944.624 forint értékű közbeszerzés kapcsán megállapítja, hogy 
a"HARTMANN" Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., a  PROSZERV Mérnöki 
és Szolgáltató Kft., és a  Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. benyújtott ajánlatai érvényesek, megfelelnek a felhívásban, a dokumentációban és a 
jogszabályokban foglalt feltételeknek mindkettő rész tekintetében, így az  eljárás érvényes és 
eredményes. 

A Bíráló Bizottság javaslata alapján kihirdeti, hogy az eljárás nyertese az eljárás 
I. rész esetén:„HARTMANN”Építőipari Szolgáltató Kft. 5600 Békéscsaba,Berényi út 73. 
II.rész esetén:„HARTMANN”Építőipari SzolgáltatóKft. 5600 Békéscsaba,Berényi út 73. 
mert ezen ajánlattevő ajánlata az ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelési 
szempontrendszer alapján a legjobb ár-értékű ajánlatnak minősül. 

 
Az ajánlat tartalma - nettó ajánlati ár- 
I. része esetén:  15.597.423 forint 
II. része esetén: 11.165.305 forint. 

Felhatalmazza a polgármestert az eljárást lezáró összegzés megküldésére az ajánlattevők felé, 
és a további szükséges intézkedések megtételére a beruházás megvalósítása érdekében. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő:  értelem szerint     
(A névszerinti szavazás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  
Egyéb észrevétel nem érkezett, a polgármester megköszöni a részvételt, a rendkívüli nyílt ülést 8 óra 
20 perckor bezárta. 
 
 
 

 
k.m.f. 

 
 

 _________________________   __________________________ 
             Ránkli Ferenc           Kosznáné dr. Pule Ilona 
  polgármester               kirendeltség–vezető 
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 _________________________   ________________________ 
                     Kindli András                    Sipiczki Márton 

    jegyzőkönyv-hitelesítő                                   jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 

      
            

___________________ 
   Szabados Henriette  
 jegyzőkönyvhitelesítő 


