
J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2020. augusztus 

4-én (kedd) 11  órakor megtartott  rendkívüli   nyilvános üléséről    

 

Helye:  Polgármester Irodája Monostorapáti, Petőfi u. 123.   

 

Jelen vannak: Takács Péter            polgármester   

                         Vigh Elemér            alpolgármester  

                         Szipőcs Nikolett           képviselő 

                         Pócza Balázs            képviselő   

                         Törökné Giczi Anikó          képviselő 

   Varga János             képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívott:      

 

   dr. Varga András                 jegyző 

  

 Jegyzőkönyvvezető: 

 

   dr. Varga András                 jegyző 

 

Takács Péter polgármester üdvözölte a jegyzőt, a képviselő-testület tagjait, A jelenléti ív 

alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel  6   képviselő jelen van, a testületi 

ülést  megnyitotta.   

 

Kérte a képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontokat. 

 

A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúan, igen szavazattal, 

határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi: 

 

 Napirendet:  1./)  A BMÖFT/5-7/2019. azonosítószámú támogatás keretén belül    

megvalósuló, Monostorapáti Önkormányzati Hivatal épületének energetikai 

korszerűsítése felújítása” tárgyában ismételten kiírt közbeszerzési eljárásban 

Közbeszerzési Bíráló Bizottság Tagjainak megbízása 

 

Előadó: Takács Péter polgármester 

 

2./  meghatalmazás a polgármester részére a közbeszerzési eljárásba     

ajánlattevőként meghívandó szervezetek kijelölésére 

                    

                              Előadó: Takács Péter polgármester 

 

                          

 

1./ N a p i r e n d :  

Takács Péter polgármester elmondta, hogy amint arról a képviselőtestület már a 43/2020. (VII. 

13.) Ökt. számú határozatában döntött, a BMÖFT/5-7/2019. azonosítószámú támogatás keretén 

belül megvalósuló, Monostorapáti Önkormányzati Hivatal épületének energetikai 



korszerűsítése felújítása” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelen lett. Emiatt 

szükséges a közbeszerzési eljárást ismételten megindítani, lefolytatni. A közbeszerzési 

eljárásban Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak javasolja elfogadni: 

 

- dr. Varga András elnök, jogi szakértem, 

- Török Andrea tag, pénzügyi szakértelem, 

- Maár Zoltán tag, beszerzés tárgya szerinti szakértelem, 

- Békési Csaba tag, közbeszerzési szakértelem 

 

Képviselő-testülete egyhangúlag,  igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta az alábbi: 

 

44/2020.(VIII. 04.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülte kijelöli a BMÖFT/5-

7/2019. azonosítószámú támogatás keretén belül megvalósuló, Monostorapáti 

Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése felújítása” 

tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Bíráló Bizottság 

tagjainak az alábbi személyeket: 

 

- elnök: dr. Varga András  (jogi szakértem) 

 

- tagok: 

- Török Andrea (pénzügyi szakértelem), 

- Maár Zoltán (beszerzés tárgya szerinti szakértelem), 

- Békési Csaba (közbeszerzési szakértelem). 

 

2. Takács Péter polgármester kéri a képviselő testületet, hogy hatalmazza fel azon gazdasági 

szervezetek kijelölésére, amelyeknek  az ajánlattételi felhívást megküldhessék.   

 

Képviselő-testülete egyhangúlag,  igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta az alábbi: 

45/2020.(VIII. 04.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülte meghatalmazza a 

polgármestert, hogy kijelölje azon szervezetek, amelyek részére a 

közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívást megküldjék. 

 

             k.m.f. 

 

                Takács Péter         dr. Varga András 

      polgármester                           jegyző 
 


