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EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 

Szám: EPL/57/11/2014. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
szeptember 18-án 17,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli 
nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Eplény, Közösségi Ház 
 
 
Jelen vannak: Fiskál János polgármester 
   Czigler Zoltán alpolgármester 
   Majer Ferenc képviselő 
   Fiskál József  képviselő 
 
Jelen van továbbá: dr. Mohos Gábor jegyző megbízásából 

 Lőczi Árpád csoportvezető 
 

Távol maradt: Bogár Tamás képviselő 
 

Fiskál János polgármester: 
 
Köszöntöm az ülés résztvevőit. Megállapítom, hogy az 5 fős képviselő-testület tagjai 
közül 4 képviselő jelen van, az ülés tehát határozatképes, azt megnyitom. Bogár 
Tamás képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt előre jelezte távolmaradását.  
 
Indítványt teszek a meghívóban foglaltak szerint a napirend elfogadására. 
 
A napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem kiegészítés nem volt, 
az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
73/2014. (IX. 18.) határozata 

 
a 2014. szeptember 18-i  rendkívüli nyilvános ülése napirendjének 

meghatározásáról 
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NAPIREND: 
 

1.   
A)  Döntés az „Önkormányzati épületek hőszigetelési és energetikai 

korszerűsítése Eplényben” című projekt „Épületenergetikai fejlesztés 
Eplényben I. ütem, KEOP-2014-4.10.0/F” tárgyú közbeszerzési 
eljárásának eredményéről  

 
B)  Döntés az „Önkormányzati épületek hőszigetelési és energetikai 

korszerűsítése Eplényben” című projekt „Épületenergetikai fejlesztés 
Eplényben II. ütem, KEOP-2014-4.10.0/F” tárgyú közbeszerzési 
eljárásának eredményéről, és a műszaki ellenőri tevékenység ellátására 
vonatkozó szerződés megkötéséről 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 

 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1.   
A)  Döntés az „Önkormányzati épületek hőszigetelési és energetikai 

korszerűsítése Eplényben” című projekt „Épületenergetikai fejlesztés 
Eplényben I. ütem, KEOP-2014-4.10.0/F” tárgyú közbeszerzési 
eljárásának eredményéről  

 
B)  Döntés az „Önkormányzati épületek hőszigetelési és energetikai 

korszerűsítése Eplényben” című projekt „Épületenergetikai fejlesztés 
Eplényben II. ütem, KEOP-2014-4.10.0/F” tárgyú közbeszerzési 
eljárásának eredményéről, és a műszaki ellenőri tevékenység ellátására 
vonatkozó szerződés megkötéséről 

 Előadó: Fiskál János polgármester 
 

Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás, sem észrevétel nem 
hangzott el, az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
74/2014. (IX. 18.) határozata 

 
az „Önkormányzati épületek hőszigetelési és energetikai korszerűsítése 

Eplényben” című projekt „Épületenergetikai fejlesztés Eplényben I. ütem, 
KEOP-2014-4.10.0/F” tárgyú közbeszerzési eljárásának eredményéről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az 
„Önkormányzati épületek hőszigetelési és energetikai korszerűsítése Eplényben” 
című projekt „Épületenergetikai fejlesztés Eplényben I. ütem, KEOP-2014-
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4.10.0/F” tárgyú közbeszerzési eljárásának eredményéről” című napirend 
előterjesztését és a következő döntést hozta:  
 
1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az „Épületenergetikai 

fejlesztés Eplényben I. ütem, KEOP-2014-4.10.0/F” tárgyú építési beruházás 
kivitelezésére, a Kbt. 122/A. §-a szerinti hirdetmény nélküli ajánlattételi 
felhívására benyújtott ajánlatok bontását és értékelését követően, a Bíráló 
Bizottság javaslata alapján a beérkezett ajánlatot érvényesnek, az eljárást pedig 
eredményesnek nyilvánítja.  

 
2.  A képviselő-testület nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki, a legalacsonyabb (egyedüli 

érvényes) ajánlat alapján az „Ati-Bau 8414 Kft.” (8414 Olaszfalu, Vörösmarty u. 
8.) ajánlattevőt 29 386 623,- Ft, azaz Huszonkilencmillió-háromszáz-
nyolcvanhatezer-hatszázhuszonhárom forint + 27% áfa ajánlati árral.  

 
3.  A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel, az 

„Ati-Bau 8414” Kft-vel az előterjesztés 3. melléklete szerinti feltételes 
vállalkozási szerződést megkösse.  

 
Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő: 3. pontban: 2014. szeptember 19. 
 
 
Az 5 tagú képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
75/2014. (IX. 18.) határozata 

 
az „Önkormányzati épületek hőszigetelési és energetikai korszerűsítése 

Eplényben” című projekt „Épületenergetikai fejlesztés Eplényben II. ütem, 
KEOP-2014-4.10.0/F” tárgyú közbeszerzési eljárásának eredményéről, és 

műszaki ellenőri tevékenység ellátására vonatkozó szerződés megkötéséről 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az 
„Önkormányzati épületek hőszigetelési és energetikai korszerűsítése Eplényben” 
című projekt „Épületenergetikai fejlesztés Eplényben II. ütem, KEOP-2014-
4.10.0/F” tárgyú közbeszerzési eljárásának eredményéről, és a műszaki ellenőri 
tevékenység ellátására vonatkozó szerződés megkötéséről” című napirend 
előterjesztését és a következő döntést hozta:  
 
1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az „Épületenergetikai 

fejlesztés Eplényben II. ütem, KEOP-2014-4.10.0/F” tárgyú építési beruházás 
kivitelezésére, a Kbt. 122/A. §-a szerinti hirdetmény nélküli ajánlattételi 
felhívására benyújtott ajánlatok bontását és értékelését követően, a Bíráló 
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Bizottság javaslata alapján a beérkezett ajánlatot érvényesnek, az eljárást pedig 
eredményesnek nyilvánítja.  

 
2.  A képviselő-testület nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki, a legalacsonyabb (egyedüli 

érvényes) ajánlat alapján az Electrical G2 Group Kft. (8200 Veszprém, Május 1. 
u. 2/1 fsz. 4.) ajánlattevőt 3 045 056,- Ft, azaz Hárommillió-negyvenötezer-
ötvenhat forint + 27% áfa ajánlati árral.  

 
3.  A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel, az 

Electrical G2 Group Kft-vel az előterjesztés 4. melléklete szerinti feltételes 
vállalkozási szerződést megkösse.  

 
4.  A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására, a legalacsonyabb ajánlattevővel, a KATARCH Bt-vel (8420 Zirc, 
Kálvária u. 17.) az előterjesztés 6. melléklete szerinti feltételes megbízási 
szerződést bruttó 425 000,- Ft, azaz Négyszázhuszonötezer forint összeggel 
megkösse.  

 
Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő: 3. és 4. pontban: 2014. szeptember 19.  
 
 
Fiskál János polgármester: 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, így az ülést 17:35 órakor bezárom. 
 
 

K.m.f. 
 
 

Az ülésen nem vettem részt, ezért a jegyzőkönyv 
tartalmát igazolni nem tudom, a jegyzőkönyvet 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 52. § (2) bekezdése 
alapján írtam alá.   

 
 

Fiskál János      dr. Mohos Gábor 
polgármester                   jegyző 
 

A jegyzőkönyv tartalmát igazolom: 
 
 

Lőczi Árpád 
csoportvezető 


