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Ikt.sz.: 570-18/2014. 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 17-én 1200 

órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott 
üléséről. 

 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint: 
 Szilágyi Sándor    polgármester 
 Bagdi Sándor    alpolgármester 
 Derzsényi János   települési képviselő 
 Simon Albert   települési képviselő 
 Tóth Imre    települési képviselő 
 
 Polgármesteri Hivatal részéről:  
 Füzesiné Nagy Zita  jegyző 
 Zsólyominé Gyenes Anikó jegyzőkönyvvezető 
  
 
Meghívottak: mellékelt jelenléti ív szerint: 
  
 

Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott 
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 fő 
képviselő jelen van. Dr. Gadóczi István, valamint Losonczi János távolmaradását jelezte.  
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a 
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Bagdi Sándor képviselőre és a napirendi pont 
tárgyalására. 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, 
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 5 fő igen szavazattal (dr. Gadóczi István, valamint 
Losonczi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta. 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pont tárgyalását – 5 
fő igen szavazattal (dr. Gadóczi István, valamint Losonczi János nem volt jelen a 
szavazásnál) elfogadta. 
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Napirendi pontok: 

 
1./ Javaslat közbeszerzési eljárás megindítására „Napelemes rendszer telepítése a 

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde épületére” tárgyában  
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
2./ Tiszacsege Város önkormányzata és intézményei létszámkeretének 

meghatározása 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
3./ Termálstrand, Holdfény kemping, valamint a szálláshelyek szolgáltatási díjainak 

felülvizsgálata 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
4./ Különfélék 

 
 

1. Napirendi pont 
 

Javaslat közbeszerzési eljárás megindítására „Napelemes rendszer telepítése a 
Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde épületére” tárgyában 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 A pályázat úgy lesz kiírva, hogy egy 50 kW-os napelemes rendszert valamelyik 

önkormányzati intézményi épületre, lakásra rátehetjük. A legnagyobb fogyasztó az 
óvoda, mivel ott hőszivattyús rendszer van, kb. 90 kWos energia igénye van az 
óvodának, a gyakorlatban 40-50 kW a teljesítményigénye az óvodának, ez abból 
adódik, ha nagyon hideg lenne, akkor természetesen több lenne, 30-40 kW-os 
hőszivattyú van kiépítve. Mivel az a legnagyobb fogyasztónk az óvodára napelemes 
rendszert építenénk ki. A pályázati kiírásban 100-os támogatás szerepel. Ebben már 
tavaly elindultunk, az a pályázat nem lett kiírva. A közbeszerzési eljárás megindításáról 
kell a Képviselő-testületnek dönteni.  

 Ismertetem a határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város 
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 29. pontjában meghatározott jogkörében 
eljárva napelemes rendszerek telepítése érdekében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény 122/A § (1) bekezdés szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatásra kerülő 
közbeszerzési eljárást folytat le.  
A Képviselő-testület az ajánlati felhívást a határozati javaslat szerinti tartalommal 
hagyja jóvá.” 

 Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – közbeszerzési eljárás 
megindítását „Napelemes rendszer telepítése a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 
épületére” tárgyában – 5 fő igen szavazattal (dr. Gadóczi István, valamint Losonczi 
János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

123/2014.(VI. 17.) KT. számú HATÁROZAT:  
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város Önkormányzata 
Közbeszerzési Szabályzata 29. pontjában meghatározott jogkörében eljárva napelemes 
rendszerek telepítése érdekében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A § 
(1) bekezdés szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárást 
folytat le.  
 
A Képviselő-testület az ajánlati felhívást az alábbi tartalommal hagyja jóvá: 
 

„AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény /a továbbiakban Kbt./ 122/A. §  

(1) bekezdés szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatásra kerülő eljárásra 
 

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 38. § 
(3) bekezdés a) pont/: 

 
Név: Tiszacsege Város Önkormányzata 
Címzett: Szilágyi Sándor polgármester 
Cím: 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5.  
Telefon: 52/588-400  
Telefax: 52/588-405  
Email: pmhivatal@tiszacsege.hu   

         
2.  A közbeszerzési eljárás fajtája /Kbt. 38. § (3) bekezdés b) pont/:  
 

A Kbt. 122/A. § (1) bekezdése szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatásra kerülő eljárás. Az 
ajánlatkérő a Kbt. 122/A. § (1) bekezdés szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatásra kerülő 
eljárást indít, mert az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot.  
    

3. A dokumentáció és a kiegészítő iratok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, 
annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei /Kbt. 38. § (3) bekezdés c) pont/:  
 
Az ajánlatkérő dokumentációt készít és a dokumentációt térítésmentesen biztosítja az 
ajánlattevők részére. A dokumentáció az ajánlattételi felhívással egyidejűleg kerül 
megküldésre az ajánlattevők részére. A dokumentáció átvétele vagy elektronikus úton 
történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható 
át.    
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4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége /Kbt. 38. § (3) bekezdés d) pont/: 
 
„Napelemes rendszer telepítése a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde épületére” 
CPV 
45315000-8 Fűtés és egyéb villamosépület-berendezések villamos szerelése 
45315100-9 Villamos gépészeti szerelési munkák 
 
A közbeszerzés mennyisége: 
 
Ajánlatkérő energetikai korszerűsítést kíván megvalósítani Tiszacsegei Városi Óvoda és 
Bölcsőde (4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/a.; Tiszacsege belterület 2078/2 hrsz.) 
vonatkozásában.  
 
Az energetikai korszerűsítés magában foglal egy 50 kW teljesítményű napelemes rendszer 
telepítését, a telepített eszközök üzembe helyezéséhez szükséges munkák elvégzését: 
- a beüzemeléshez és a zavartalan üzemszerű működéshez szükséges szerelési munkálatok 

kivitelezése 
- napelemes rendszer telepítése és a telepített rendszer beüzemelése. 
 
A napelemes modulokra ajánlattevőnek gyártói garanciát kell biztosítania minimum 20 évre, 
legalább 80%-os teljesítményre  

 
A napelemnek meg kell felelni az EN 61730 szabvány előírásainak valamint a berendezésnek 
meg kell felelnie továbbá kristályos modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok 
esetén az IEC 61646 szabványban előírt követelményeknek. A fenti szabványoknak való 
megfelelés igazolására, a termék akkreditált tanúsító intézet által kiállított tanúsítvánnyal kell 
rendelkezzen.  
 
Telepítési hely:   Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 
Telepítés címe:   4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/a.;  

Tiszacsege belterület 2078/2 hrsz. 
Telepítendő teljesítmény: 50 kW 
Napelem mennyiség:  200 db 
Nettó felület igény:  330 m2 
Telepítés helye:   Ferde tető, D-160 
Tervezett rögzítés módja: Ferde tető síkjában 
 
A kivitelezés időtartama alatt biztosítani kell az intézmény akadálymentes és biztonságos 
üzemelését. 
 
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben 
meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak 
jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt 
műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az 
esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A 
megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy 
független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell 
igazolni. 
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Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt 
munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka 
nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák 
mennyiségi kimutatásának.  
 
A teljes műszaki adatokat és feltételeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 
 

5. A szerződés meghatározása /Kbt. 38. § (3) bekezdés e) pont/: 
  

Vállalkozási szerződés energetikai korszerűsítés tárgyában   
 
 

6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje /Kbt. 38. § (3) bekezdés f) pont/: 
 

A teljesítés határideje: 2015. május 30.   
 

7. A teljesítés helye /Kbt. 38. § (3) bekezdés g) pont/: 
 

4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/a., (Tiszacsege belterület 2078/2 hrsz.)  
 

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás 
/Kbt. 38. § (3) bekezdés h) pont/: 

 
Ajánlatkérő a beruházás pénzügyi fedezetét a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” 
megnevezésű (Kódszám: KEOP-2014-4.10.0/N) pályázat útján elnyert európai uniós 
támogatás kívánja biztosítani. A támogatás intenzitása: 100 % 
 
Tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő a beruházás pénzügyi fedezetét kizárólag támogatásból 
biztosítja, ezért a nyertes ajánlattevő köteles a Támogató és a Közreműködő Szervezet által 
tett valamennyi előírást a maga számára kötelező érvényűként elfogadni és vállalni ezeknek a 
kötelezettségeknek a teljesítését. 
 
A támogatásból nem elszámolható tételeket a beszerzés nem tartalmaz.  
 
Tekintettel arra, hogy a szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, az 
ajánlatkérő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes 
ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja.  
 
Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérőként szerződő fél a Kbt. 131. § (1) 
bekezdésében foglalt előleget az ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület 
átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.  
 
Az előleget, a szerződés aláírását követően igényelheti a nyertes ajánlattevő úgynevezett 
előleg bekérő dokumentum benyújtásával. Előleg igénybevétele esetén az előleg összege a 
végszámla értékéből kerül levonásra.  
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Benyújtható 1 db végszámla. A végszámla kibocsátásának feltétele a műszaki átadás-átvétel 
sikeres lezárása.  
 
A szerződésben rögzített feltételek teljesítése igazolását követően benyújtott számlát az 
ajánlatkérő – amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem 
vesz igénybe – a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint halasztott fizetéssel a 
számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül fizeti meg.  
 
Az ajánlatkérőként szerződő fél, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez 
alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétől eltérően az építési 
beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást 
teljesíteni. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatást az ajánlatkérő 
halasztott fizetéssel a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül fizeti meg. 
 
Az Ajánlattevő a számlát az alvállalkozó igénybevétele esetén az építési beruházások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet  
14. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően és bontásban köteles kiállítani.  
 
Az ajánlatkérő tartalékkeretet nem köt ki.  
 
A számla kiegyenlítésének nélkülözhetetlen feltétele az Art. 36/A. § szerinti feltétel 
teljesülése. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). A 
részletes feltételeket a dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza. 
 
 

9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, 
valamint a részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása /Kbt. 38. § (3) bekezdés i) 
pont/:  

 
Az ajánlattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.  
 
Az Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget részajánlat benyújtására. 
 

10. Az ajánlatok értékelési szempontját [Kbt. 71. § (2) bekezdés], az összességében 
legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja esetén a 71. § (3) bekezdése szerinti adatokat 
a 71. § (5) bekezdésére figyelemmel /Kbt. 38. § (3) bekezdés j) pont/: 

  
A Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 

11. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok /Kbt. 38. § (3) bekezdés k) pont/:  
 

a) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben felsorolt 
kizáró okok fennállnak. 

 
b) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben felsorolt 
kizáró okok fennállnak.  
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Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésben felsorolt 
kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
 
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki a Kbt. 56. § (2) 
bekezdésben felsorolt kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás 
során következett be. 
 
A kizáró okok igazolásának módja: 
 
A Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek az 
ajánlatban írásban csak nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdésének kc) pontjára 
vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell dokumentumot 
benyújtania.  
  
Az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján az 
ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban 
előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell 
igazolnia. 
 
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 10. §-a szerint kell eljárnia.  
 
Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles 
benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hiányáról. 
 
Az ajánlatkérő a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtásával összefüggésben felhívja a 
figyelmet, hogy kizáró okok fenn nem állásának igazolásakor az ajánlattevőnek figyelembe 
kell vennie  

- a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában a Közbeszerzési 
Hatóság által 2014.05.16. napján a Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. számában 
közzétett útmutatójában /A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az 
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában 
hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a 
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában/ és  

- az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági 
szereplők vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság által 2012.06.01. napján a 
Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában közzétett útmutatójában /A 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró 
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okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról 
az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági 
szereplők vonatkozásában/  

meghatározott előírásokat. 
 
Ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok fenn nem állására kizárólag az eljárást megindító 
felhívás megküldése napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat vagy más igazolás nyújtható 
be. 
     

12. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód /Kbt. 38. § (3) bekezdés l) pont/: 

 
12.1. A gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági feltételek /Kbt. 55. § (1) 
bekezdés d) pont/: 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
 
P/1. A közbeszerzési eljárásban alkalmas az ajánlattevő, amennyiben az ajánlattételi felhívás 
megküldését megelőző utolsó három üzleti évben együttesen a teljes - általános forgalmi adó 
nélkül számított – árbevétele eléri a 20.000.000,- Ft összeget. 
 
Az előírt alkalmassági követelmény tekintetében a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek. 
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
P/1.  Az ajánlattevőnek be kell nyújtani a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlattételi 
felhívás megküldését megelőző utolsó három üzleti évi teljes - általános forgalmi adó nélkül 
számított - árbevételről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor 
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (A 
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont) 
 
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 14. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, ha az ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal 
azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről 
szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági 
követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett 
egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. 
Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan 
jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló 
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban 
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának 
ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 
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Idegen nyelvű okiratok:  
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül 
benyújtásra ajánlattevő részéről, úgy ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban csatolandó a 
dokumentumok magyar nyelvű fordítása is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot 
tekinti irányadónak. 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 55. § (5) - (6) bekezdésében 
foglaltak szerint is megfelelhetnek. 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy 
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az 
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt 
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő 
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
 
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő 
esetekben támaszkodhat: 

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre 
bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja 
venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a 
szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 

b) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől 
eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor 
ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az 
esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 
az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint 
kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy 
hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

 
Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó 
kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 
módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének előírásainak 
megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő 
által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló 
dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 310/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása 
helyett. (A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint 
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 14. § (4a) bekezdés) 
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12.2. Szakmai tapasztalatra és képzettségre vonatkozó alkalmassági feltételek /Kbt. 55. § 
(1) bekezdés a) pont/: 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
 
M/1. A közbeszerzési eljárásban alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő felelős 
műszaki vezetővel, aki legalább az alábbi szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett 
végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik,  
- okleveles villamosmérnöki végzettséggel és 3 éves szakmai gyakorlattal vagy 
- villamosmérnöki végzettséggel és 4 éves szakmai gyakorlattal vagy 
- okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirányú végzettséggel és 3 éves szakmai 

gyakorlattal vagy 
- okleveles létesítménymérnök épületgépészeti szakirányú végzettséggel és 4 éves 

szakmai gyakorlattal vagy 
- gépészmérnök épületgépész szakirányú végzettséggel és 4 éves szakmai gyakorlattal. 

 
Ajánlatkérő elfogadja a megjelöltekkel egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal 
rendelkező szakemberek bemutatását is az alkalmassági minimumkövetelmények körében. 
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
M/1. Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai 
alkalmassága igazolható azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, 
végzettségük, és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván 
vonni a teljesítésbe. 

 
Ajánlatban csatolandó a szakemberek tekintetében a szakmai tapasztalatot ismertető 
szakmai önéletrajz, a rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint a szakemberek végzettségét, 
képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata.  
 
Ajánlatkérő előírja, hogy a szakmai önéletrajzból a jogosultság megszerzéséhez szükséges 
szakmai gyakorlatra vonatkozó előírás egyértelműen ellenőrizhető legyen. 
 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szakember(ek) kifejezett nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő 
nyertessége esetén a kivitelezés teljes időtartamára rendelkezésre áll(nak) és 
közreműködik(nek) a teljesítésben. 
 
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló 
kamarai nyilvántartásban, úgy ajánlattevő jogosult ajánlatában a névjegyzéki/kamarai számot 
megadni. 
 
Idegen nyelvű okiratok: Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem 
magyar nyelven kerül benyújtásra ajánlattevő részéről, úgy ajánlatkérő előírja, hogy az 
ajánlatban csatolandó a dokumentumok magyar nyelvű fordítása is. Ajánlatkérő a magyar 
nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 
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Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 55. § (5) - (6) bekezdésében 
foglaltak szerint is megfelelhetnek. 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy 
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az 
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt 
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő 
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
 
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő 
esetekben támaszkodhat: 
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek 
módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként 
megjelölésre került. 
 
Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó 
kivitelezői névjegyzékében megjelenített 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő 
dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által 
meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum 
helyének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a 15. § (2) bekezdésében 
meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. (A közbeszerzési eljárásokban az 
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdés) 

 
13. Az ajánlattételi határidő /Kbt. 38. § (3) bekezdés m) pont/:  
 

2014. július 4. napja 10:00 óra 
 

14. Az ajánlat benyújtásának címe /Kbt. 38. § (3) bekezdés n) pont/: 
 

Név: BSA HOLDING Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt. 41. 
 

15. Az ajánlattétel nyelve /Kbt. 38. § (3) bekezdés o) pont/:  magyar 
 

Magyar nyelven kívül más nyelven az ajánlat nem nyújtható be. 
 

16. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre 
jogosultakat /Kbt. 38. § (3) bekezdés p) pont/: 

 
Név: BSA HOLDING Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt. 41. 
 
Idő: 2014. július 4. napja 10:00 óra 
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Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott 
személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a 
külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. 
/Kbt. 62. § (2) bekezdés/ 
 
Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, 
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési 
szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. 
 
Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt 
közvetlenül ismerteti a közbeszerzés - a 18. § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított - 
becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, 
részajánlattétel biztosítása esetén részenként. E bekezdés rendelkezései nem zárják ki, hogy 
a becsült értékre és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére 
vonatkozó adatokat az ajánlatkérő az e bekezdésben foglalt időpontokat megelőzően is az 
ajánlattevők rendelkezésére bocsássa. /Kbt. 62. § (4) bekezdés/ 
 
Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő, Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti - személy kéri, az 
ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a Kbt. 60. § 
(6) bekezdése szerinti felolvasólapba. 
 
A nem elektronikusan beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről 
az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a bontástól számított öt napon belül 
meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek. 
 

17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama/Kbt. 38. § (3) bekezdés q) pont/: 
 

Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap. 
 

18. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra 
vonatkozó információ /Kbt. 38. § (3) bekezdés s) pont/ valamint a szerződésbiztosító 
mellékkötelezettségek: 

 
Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra.  
 
A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési 
biztosíték nem kerül előírásra. 
 
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként jólteljesítési 
biztosíték nem kerül előírásra. 
 
A késedelmi kötbér alapja az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás, 
mértéke pedig a késedelem naptári napjaira vonatkozóan 0,5 %/naptári nap, de legfeljebb az 
általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 15 %-a azzal, hogy az első 8 
naptári nap kötbérmentes. 
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A Megrendelőt és a Vállalkozót meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A 
meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított 
teljes ellenszolgáltatás 30 %-a. 
 
A hibás teljesítési kötbér mértéke az általános forgalmi adó nélkül számított teljes 
ellenszolgáltatás 5 %-a. 
 
Nyertes ajánlattevőnek 60 hónap jótállási időn belül teljes körű jótállást kell vállalnia. A 
jótállási idő a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától 
kezdődik. Nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell a napelemes modulokra gyártói garanciát 
minimum 20 évre, legalább 80%-os teljesítményre. 
 
A biztosítékok és szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a 
dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza. 
 

19. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 
projektre (programra) vonatkozó adatokat /Kbt. 38. § (3) bekezdés t) pont/: 

 
KEOP-2014-4.10.0/N 

 
20. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai 

valamint az első tárgyalás időpontja /Kbt. 96. § (1) bekezdés b) és c) pont/ 
 

Ajánlatkérő tárgyalást nem kíván tartani. 
 

21. A szerződéskötés tervezett időpontja, helye: 
 

A szerződéskötés tervezett időpontja: Az írásbeli összegzés megküldését követő naptól 
számított 11. naptári nap. Amennyiben ez a naptári nap nem munkanap, akkor az azt követő 
munkanap. A Kbt. 124. § (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített tíz napos időtartam letelte 
előtt is megköthető a szerződés, ha csak egy ajánlatot nyújtottak be. 
 
Helye: Tiszacsege Város Önkormányzata (4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5.) 
 

22.  Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:  
 

2014. június 18. 
 

23.  Annak meghatározása, hogy ajánlattevő alkalmazza-e a Kbt. 122. § (9) bekezdést: 
 

A szerződés nem fenntartott. 
 

24.  Egyéb információk: 
 

1. Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és 1 papír 
alapú eredeti példányban és 1, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 
elektronikus másolati példányban (teljesen kész eredeti ajánlat beszkennelve, CD/DVD 
adathordozón) kell benyújtani. Az ajánlatot írásban és zártan, ajánlattételi felhívásban 
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megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő 
lejártáig. 
 

2. Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. 
Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan 
gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 

 
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában 

résztvevő gazdasági szereplő vonatkozásában: 
− az ajánlatot vagy a lentiekben meghatározott meghatalmazást aláírók 

tekintetében aláírási címpéldány vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése 
szerinti ügyvéd által hitelesített aláírás-minta, amennyiben jogszabály azt adott 
szervezet vonatkozásában aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített 
aláírás-minta meglétét kötelezővé teszi, 

− amennyiben az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő 
gazdasági szereplő adatai nem szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu   
nyilvántartásban, úgy az ajánlattételi felhívás megküldése időpontjánál 30 nappal 
nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatban vagy azzal egyenértékű 
dokumentumot. 

  
Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviseletre jogosult írja alá, 
úgy csatolni kell a képviseletre jogosult személytől származó teljes bizonyító erejű, 
magánokiratba foglalt meghatalmazást. 
 
Természetes személynek (ide értve az egyéni vállalkozót is) saját személye 
vonatkozásában nem kell csatolni a saját személyének képviseletre való jogosultságát 
igazoló fenti okiratot. Egyéni vállalkozó esetében az adószámot kell megadni, mely 
alapján az ajánlatkérő ellenőrzi az engedély meglétét. 
 

4. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 
ajánlattevőt terheli. 

 
5. Amennyiben az ajánlattevő postai úton juttatja el ajánlatát, úgy az ebből eredő esetleges 

hátrányos következményt – amely az ajánlat elveszéséből, megrongálódásából, vagy idő 
előtti felbontásából adódik – ő viseli.  

 
6. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal 

együtt annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a Kbt. 36. § (3) bekezdésében 
meghatározottak szerint. 

 
7. Ajánlattevő 12.1. pontban megjelölt gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó 

alkalmassági feltételeket (P/1.) és a 12.2. pontban megjelölt szakmai tapasztalatra és 
képzettségre vonatkozó alkalmassági feltételeket (M/1.) a minősített ajánlattevők 
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 
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8. A dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak. 
 
9. Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy, az eljárás nyertesének visszalépése 

esetében az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést, amennyiben e személyt az 
összegezésben ilyen minőségben kifejezetten megjelölte.  

 
10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az 

ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a 
kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

 
11. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása 

mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 

 
12. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 

62. § (3) bekezdés szerinti információkat. 
 
13. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a 
százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak 
működni. 

 
A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában tett nyilatkozat nemleges 
tartalom esetén is csatolandó. 

 
14. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a 

környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők 
esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés 
teljesítése során meg kell felelni. 

 
15. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a 

dokumentációban előírt nyilatkozatokat. Az ajánlattevő a kiadott iratminták használatát 
javasolja az ajánlat összeállítása során. 

 
16. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a kivitelezés teljes 

időtartamára legalább 10.000.000,- Ft/év és 5.000.000,- Ft/káresemény kárértékű 
építési- és szerelési felelősségbiztosítással. Nyertes ajánlattevő köteles – legkésőbb a 
szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő 
felelősségbiztosítását kiterjeszteni a jelen pontban előírt mértékű és terjedelmű 
felelősségbiztosításra. Ajánlattevő az ajánlatában ezen kötelezettség elfogadásáról 
nyilatkozni köteles. 
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17. A szerződés teljesítéséhez az alábbi kamarai regisztrációval rendelkező szakemberek 

közül legalább egy fő szakember közreműködése szükséges: 
- legalább egy fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 

tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, érvényes MV-
ÉV vagy MV-ÉG felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű 
jogosultsággal rendelkező szakember. 

 
Valamennyi szakember tekintetében ajánlattevő köteles az ajánlatában nyilatkozni arról, 
hogy nyertessége esetén mely szakembert mely pozícióra jelöli, illetve, hogy nyertessége 
esetén a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés 
megkötéséig rendelkezni fog. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell továbbá 
arról is, hogy tudomásul veszi azon feltételt, miszerint a nyilvántartásba-vétel 
elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) 
bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval 
köti meg ajánlatkérő a szerződést.  

 
18. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nyertes ajánlattevőnek gazdasági társaság 

(projekttársaság) létrehozását nem teszi lehetővé. /Kbt. 27. § (1)-(2) bekezdés/ 
 
19. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot, ebben az esetben az ajánlathoz csatolni kell 

a közöttük létrejött megállapodást, amely tartalmazza a feladatmegosztást és annak 
százalékos megosztását valamint azt, hogy a szerződés megkötésére, illetve harmadik 
személy és az ajánlatkérő felé történő képviseletre az ajánlattevők közül melyikük bír 
felhatalmazással, valamint, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget 
vállalnak. 

 
Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó 
mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés – részajánlat-tételi lehetőség 
biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés – teljesítésében, akkor nem lehet 
alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös 
ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés 
teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül 
a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 

 
20. Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített 

módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó 
iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell 
elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan 
információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység 
végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 
80. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket. 
 
Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), 
valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban 
együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 71. § szerinti értékelési szempont 
alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 80. § (3) bekezdés hatálya 
alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) 
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
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Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat 
nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből 
nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és 
tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés 
engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak. 
 
Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követően nem lehet üzleti 
titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, 
amely a a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdése körébe tartozik. Erre tekintettel ajánlattevő 
kérheti, hogy más ajánlattevő ajánlatának azon részeibe betekinthessen, mely nem 
minősül üzleti titoknak. Az iratbetekintés során az iratokról feljegyzést lehet készíteni. Az 
iratbetekintést munkaidőben kell biztosítani, a betekintést kérő által javasolt napon. 
 

21. Irányadó idő: A teljes felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott 
határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 
 

22. Árfolyamok: A különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál a 
felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti 
Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti központi bankja 
által felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték 
kerül átszámításra a fentiek szerint. A beszámoló és az abból származtatható adatok 
tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a 
teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni.  

 
23. Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel a biztosítja a 

hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-ának megfelelően. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) 
bekezdése szerint, új gazdasági szereplő bevonása esetén nem rendel el újabb 
hiánypótlást. 

 
24. Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) fog benyújtani, ezért az eljárást 

megindító felhívásban azonban felhívja a gazdasági szereplők figyelmét erre a 
körülményre, valamint arra, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy 
az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, 
amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása 
okaként hivatkozhat [Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pont, Kbt. 124. § (9) bekezdés], valamint 
az ajánlatkérő jogosult a támogatási szerződés megkötését vagy meghatározott 
összegben történő megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő 
szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kikötni. 

 
25. Az Ajánlatkérő konzultációt vagy helyszíni bejárást nem tart, egyéb kiegészítő 

tájékoztatást az Ajánlatkérő nevében eljárón keresztül kérhet. Az Ajánlatkérő nevében 
eljár a felhívás 26. pontjában meghatározott szervezet. 

 
26. További információ a következő címen szerezhető be: 

Név: BSA HOLDING Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt. 41.  
E-mail: bsaholdingzrt@gmail.com 
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27. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és 
végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.” 

 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 

 
2. Napirendi pont 

 
Tiszacsege Város önkormányzata és intézményei létszámkeretének meghatározása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Egyeztettem a Képviselő Társaimmal, nincs aljegyzői álláshelyünk. Mivel az elmúlt 

hónapban már sajnos ez probléma volt, mert a Jegyző Asszony helyettesítését nem 
tudtuk szabályszerűen ellátni, most újra jelentkezni fog egy olyan akadály, hogy a 
Jegyző Asszony, mivel elképzelhető, hogy elindul polgármesternek, ezért a jegyző a 
választási iroda vezetői tevékenységét nem láthatja el, hogy mit hoz majd a jövő, meg, 
amikor ennek eljön az ideje, hogy hivatalosan bejelenti, ez akkortól fog számítani. 
Beszéltem az Országgyűlési Képviselő Úrral, ő tájékoztatott, hogy a tiszacsegei FIDESZ 
csoport őt javasolta, és el is fogadta, ettől kezdve gondoskodni kell arról, hogy a 
választás rendben lezajlódjon. Mivel a jogi irodavezető a kisebb konfliktusok miatt nem 
vállalta a helyettesítést, törvényesen nem tudta ellátni, ezért van szükség egy aljegyző 
beállítására, hogy áthidaljuk ezt a problémát. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek 
kiegészítése, kérdése, Jegyző Asszonynak van-e kiegészítése? Mivel nincs, ismertetem a 
határozati javaslatot: 
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város 
Önkormányzata és intézményei létszám előirányzatát és munkaköreit - 2014. július 16. 
napi hatállyal - e határozat 1-5. számú mellékleteiben meghatározott tartalommal 
hagyja jóvá. 
Képviselő-testület felkéri Füzesiné Nagy Zita jegyzőt, hogy az aljegyzői álláshely 
pályázati felhívásának meghirdetéséről gondoskodjon.” 

 Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 
Annyit kérnék Jegyző Asszonytól, hogy az aljegyzői pályázati kiírást minél hamarabb 
tegye meg. 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
önkormányzata és intézményei létszámkeretének meghatározását – 5 fő igen 
szavazattal (dr. Gadóczi István, valamint Losonczi János nem volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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124/2014.(VI. 17.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város Önkormányzata 
és intézményei létszám előirányzatát és munkaköreit - 2014. július 16. napi hatállyal - e 
határozat 1-5. számú mellékleteiben meghatározott tartalommal hagyja jóvá. 
 
Képviselő-testület felkéri Füzesiné Nagy Zita jegyzőt, hogy az aljegyzői álláshely 
pályázati felhívásának meghirdetéséről gondoskodjon.  
 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
         intézményvezetők 
Végrehajtási határidő: 2014. július 16.   

 
 

1. számú melléklet a 124/2014.(VI. 17.) KT. számú határozathoz 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 
létszám előirányzata és munkakörei 

 
 2014. július 16-tól 
- köztisztviselők 20 fő 

- 1 fő jegyző, 
- 1 fő aljegyző 
- 1 fő munkaügyi ügyintéző 
- 3 fő egyéb titkársági 
  ügyintéző, 
- 1 fő iktató és irattáros, 
- 1 fő pénzügyi vezető, 
- 5 fő pénzügyi ügyintéző, 
- 2 fő adóügyi ügyintéző, 
- 1 fő műszaki ügyintéző, 
- 1 fő pályázatkezelő, 
- 2 fő szociális ügyintéző, 
- 1 fő informatikus 

Összesen: 20 fő 
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2. számú melléklet a 124/2014.(VI. 17.) KT. számú határozathoz 
 

Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 
létszám előirányzata és munkakörei 

 
 

 2014. március 1-től 
- közalkalmazottak: 6 fő 

- 1 fő intézményvezető 
- 2 fő könyvtáros 
- 1 fő művelődésszervező 
- 1 fő  múzeumi karbantartó 
(részmunkaidős) 
- 1 fő technikai segítő 

Összesen: 6 fő 
 

 
3. számú melléklet a 124/2014.(VI. 17.) KT. számú határozathoz 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata 
létszám előirányzata és munkakörei 

 
 

 2014. május 1-től 
- közalkalmazottak: 6 fő 

- 1 fő polgármester 
- 1 fő gépkocsivezető/falugondnok 
- 1 fő hivatalsegéd 
- 1 fő karbantartó-lakatos 
- 1 fő portás 
- 1 fő gépkocsivezető 
- 2 fő portás 

Összesen: 6 fő 
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4. számú melléklet a 124/2014.(VI. 17.) KT. számú határozathoz 
 

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde  
létszám előirányzata és munkakörei 

 
 2014. március 01-től 
- közalkalmazottak: 32 fő 

- 1 fő intézményvezető 
- 1 fő intézményvezető-helyettes 
- 1 fő intézményegység-vezető  
- 13 fő óvodapedagógus  
- 1 fő óvodatitkár 
- 2 fő pedagógiai asszisztens 
- 7 fő dajka 
- 5 fő kisgyermeknevelő 
- 1 mosónői  

Összesen: 32 fő 
 
 

5. számú melléklet a 124/2014.(VI. 17.) KT. számú határozathoz 
 

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet  
létszám előirányzata és munkakörei 

 
 2014. március 1-től 
- közalkalmazottak: 23 fő 

- 1 fő intézményvezető 
    / városüzemeltetési irányító / 
- 1 fő intézményvezető-helyettes 
   / intézményvezető műszaki helyettese / 
- 1 fő fürdővezető 
- 1 fő építésvezető 
- 1 fő ügyintéző 
- 1 fő pénztáros 
- 1 fő helypénzbeszedő (részmunkaidős) 
- 2 fő vízkezelő 
- 1 fő festő 
- 4 fő karbantartó 
- 1 fő temetőgondnok 
- 3 fő sírásó 
- 4 fő gépkezelő 
- 1 fő gépkocsivezető 

Összesen: 23 fő 
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3. Napirendi pont 

 
Termálstrand, Holdfény kemping, valamint a szálláshelyek szolgáltatási díjainak 
felülvizsgálata 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 A Termálstrand, Holdfény kemping, valamint a szálláshelyek szolgáltatási díjainak 

felülvizsgálatát elküldte részünkre Oláh Lajos megbízott intézményvezető. Ezeket 
áttanulmányoztuk, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kiegészítése?  

 Aki egyetért azzal, hogy Tiszacsege Termálstrand, Holdfény Kemping, valamint a 
szálláshelyek szolgáltatási díjait 2014. június 17. napjától a határozati javaslatban 
szereplő tartalommal fogadjuk el, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Termálstrand, Holdfény 
kemping, valamint a szálláshelyek szolgáltatási díjait – 5 fő igen szavazattal (dr. 
Gadóczi István, valamint Losonczi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
125/2014.(VI. 17.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 87/2014.(IV. 30.) KT. számú 
határozatával elfogadott Tiszacsege Termálstrand, Holdfény Kemping, valamint a 
szálláshelyek szolgáltatási díjait 2014. június 17. napjától az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

MEGNEVEZÉS: ÁFÁ-val növelt ár (Ft) 
2014.06.17. napjától 

TERMÁLSTRAND:   
Felnőtt belépőjegy 1200 
Gyermek, diák belépőjegy 900 
Nyugdíjas belépőjegy 900 
Felnőtt úszójegy ( 9-10 vagy 19-20 óráig ) 300 
Gyermek, diák úszójegy ( 9-10 vagy 19-20 óráig ) 250 
Nyugdíjas úszójegy ( 9-10 vagy 19-20 óráig )  250 
Felnőtt fürdő bérlet 5 alkalom 5400 
Felnőtt fürdő bérlet 10 alkalom 10200 
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Gyermek, diák fürdő bérlet 5 alkalom 4000 
Gyermek, diák fürdő bérlet 10 alkalom 7500 
Nyugdíjas fürdő bérlet 5 alkalom 4000 
Nyugdíjas fürdő bérlet 10 alkalom 7500 

Kedvezmények:   
Családi belépőjegy: (szülők + 2 gyermek /18 éves korig/ ) 
Több gyermek esetén minden további gyermek jegye 

3360 
720 

Csoportos kedvezmény ( 20 fő felett ) 10% 
Délutáni fürdő jegy ( 16 óra után ):   

Felnőtt belépőjegy 800 
Gyermek, diák belépőjegy 600 
Nyugdíjas belépőjegy 600 
Családi belépőjegy ( szülők + 2 gyermek /18 éves korig/ ) 
Több gyermek esetén minden további gyermek jegye 

2000 
440 

    
Masszázskád 30 perc 910 
Masszázskád 1 óra 1600 
Szauna 1 fő (+ 200 Ft letéti díj) 1100 
Öltöző szekrény (+ 200 Ft letéti díj) 250 
Kabin (+ 200 Ft letéti díj) 450 
Napozó ágy (+ 200 Ft letéti díj) 300 
 

MEGNEVEZÉS: ÁFÁ-val növelt ár (Ft) 
2014.06.17. napjától 

KEMPING napidíjak:   
Lakóautó 850 
Lakókocsi 850 
Autó parkolás 250 
Sátorhely - 2 személyes 700 
Sátorhely - 4 személyes 900 
Busz 700 
Motor 150 
Kerékpár 50 
Felnőtt napijegy + (ifa) 300 
Nyugdíjas napijegy + (ifa) 300 
Gyermek napijegy ( 18 éves korig ) 200 

SZÁLLÁSHELY napidíjak:   
Faház 4 személyes ( + ifa ) 5000 
Faház 5 személy (+ ifa ) 6000 
Bodega 4 személyes ( + ifa ) 2500 
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Tisza-parti Vendégház 2 személyes szoba ( + ifa ) 4000 
Tisza-parti Vendégház 4 személyes szoba ( + ifa ) 7000 
Tisza-parti Vendégház Apartman 4 személyes ( + ifa ) 10000 

Kerékpárkölcsönzés:   
1 óra 350 
1 nap 1100 
1 hét 6300 
 
Határidő: 2014. június 17. 
Felelős: Oláh Lajos Tiszacsege Komm. Szolg. Szerv. megbízott intézményvezető 
 

 
4. Napirendi pont 

 
 
Különfélék 
 
a.)  Kisteherautó vásárlása 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Bagdi Sándor alpolgármester:  
 Az első probléma a mai napon megtörtént, a Fiat Ducatonak a hátsó része kiszakadt, 

ezért szeretném a Képviselő-testületnek javasolni, hogy helyette vegyünk egy kis 
teherautót, amely 6-7 szemétszállítására is alkalmas. Most 240 emberünk van, a 
szerszámokat ki kell hordani, ezt a témát mindenképpen meg kell oldani, mivel a 
Peugot, 1-2 hétig szervizben lesz, most zetorral szállítjuk a szerszámokat.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Mindannyian tudjuk, hogy ezzel már tavaly is foglalkoztunk. Én azt gondoltam, hogy a 

Ducatonak a műszaki problémái hamarabb előállnak, annak ellenére eddig is 
biztonságos volt a működtetése, nem veszélyeztettünk vele senkit. Most már erre 
alkalmatlan, olyan műszaki meghibásodással rendelkezik, főleg a karosszériára 
vonatkozik ez, erre már nem szabad költeni. Ezért vennénk hitelre, mivel elhalasztottuk 
a temető autónak az újra cserélését, nagyon egyetértek, sőt támogatom 
Alpolgármester Úr ilyen irányú törekvéseit, mert a közmunkaprogramnál nekik sem 
mindegy, hogy mennyi idő alatt tudják kihordani a szerszámokat. Mert a szállítást csak 
ezekkel tudjuk megoldani. Nem újat, de lízingre vásárolnánk, amelyik a legkedvezőbb 
ebben induljunk át. Azt sem tartom rossznak, hogy a jelenleg 2 éves Fiat Ducatot 
átadnánk a két Alpolgármester Úrnak és lízingelnénk egy újat, mert kell a 
városüzemeltetésnek is. Ezt a kocsit innen nem lehet kivenni. A Peugot is sajnos olyan 
műszaki állapotban van, a sebváltója annyira elhasználódott, hogy a felújítása sem 
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kerül kevésbe. Arra kérem a Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá, hogy utána 
járjunk és lízingeljünk egy autót.  

 
Bagdi Sándor alpolgármester:  
 Beszéltünk erről, ha beugranánk egy használtba és a többi törlesztenénk, ennek is 

nagyon örülnék, de az a verzió is létezhet, amit Polgármester Úr mondott, de gyorsan 
cselekedjünk.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Ezt a héten meg kell oldani, ezzel megbíznám az Alpolgármester Urat.  

Ismertetem a határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kishaszon-
gépjárművet lízingel, melyhez az önerő összegét a 2014. évi költségvetésében tervezett 
általános tartalék terhére biztosítja.  
Képviselő-testület felkéri Bagdi Sándor alpolgármestert, hogy a haszongépjármű 
vásárlása ügyében járjon el.” 

 Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – kisteherautó vásárlását – 5 fő 
igen szavazattal (dr. Gadóczi István, valamint Losonczi János nem volt jelen a 
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
126/2014.(VI. 17.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kishaszon-
gépjárművet lízingel, melyhez az önerő összegét a 2014. évi költségvetésében 
tervezett általános tartalék terhére biztosítja.  
 
Képviselő-testület felkéri Bagdi Sándor alpolgármestert, hogy a haszongépjármű 
vásárlása ügyében járjon el.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 

b.) Sportegyesület támogatása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
Bagdi Sándor alpolgármester:  
 A Sportegyesülettel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy az volt a feltétele 

a plusz 1 milliónak, ha a költségvetési hiány úgy alakul, akkor lehet róla szó, de sajnos 
abból a féléves 1 millió Ft-ból a Tiszacsegei Sportegyesület nem tud gazdálkodni.  
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Szilágyi Sándor polgármester:  
 Mond el, hogy eddig mennyit költött a Sportegyesület pontosan?  
 
Bagdi Sándor alpolgármester:  
 1.200 ezer Ft-ot költöttünk el, ehhez még a bírkózás hozzájön 600 ezer Ft, tehát 1.800 

ezer Ft-ot. Most fizettem ki a legutolsó törlesztőrészletünket üzemanyag, nevezési 
díjak, ellenőri díjak, most minimum 300 ezer Ft szükséges lenne. Ha ezt nem tudja az 
önkormányzat bevállalni, akkor fennáll a veszélye, hogy nem tudunk ősszel bizonyos 
bajnokságban elindulni, holott tudjuk, hogy milyen jó eredményeket értek el, megyei I-
ben bajnokságot nyertek.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Nem az a baj, hogy nem tudjuk megoldani, mert a hitelkeret is rendelkezésre áll, de azt 

majd vissza kell fizetni egy éven belül. Az a lényege ennek, hogy nincs fedezete csak az, 
a pályázat, amit a működési hiányra adtunk be, erre kormányzati segítséget várunk, 
még most adtuk be a pályázatot és nem kaptuk meg a fedezetet. Arra kérem a 
Képviselő-testületet, hogy engedélyezze, hogy a hitelkeretből ezt kifizessük, bízunk 
abban, hogy a kormányzati segítséget megkapjuk. Eddig nagyon komoly kormányzati 
segítséget kaptunk, hogy úgy gondolom, hogy ez menni fog. Ezt saját hatáskörben is 
eltudtam volna dönteni, de így a tisztességes. A családsegítőnél 5 ember alkalmazására 
is vállaltunk kötelezettséget, a kisjármű lízingeléséhez is vállalunk kötelezettséget. A 
település működése stabil, csak azért, hogy kormányzati segítségre várunk, addig 
támogassátok, hogy a sportnak megelőlegezzem ezt a pénzt. Van a számlán pénz, de 
azt nem szeretném, hogy eladósodáshoz vezessen ez az út. Ismertetem a határozati 
javaslatot: 
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsege 
Városi Sportegyesület részére az önkormányzat 2014. évi költségvetésébe tervezett  
támogatási összegből időarányosan még 300 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást 
biztosít.” 

 Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Sportegyesület támogatása – 5 
fő igen szavazattal (dr. Gadóczi István, valamint Losonczi János nem volt jelen a 
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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127/2014.(VI. 17.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsege 
Városi Sportegyesület részére az önkormányzat 2014. évi költségvetésébe tervezett  
támogatási összegből időarányosan még 300 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást 
biztosít.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 
 
Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Szilágyi Sándor polgármester 
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és 
az ülést bezárta.  

 
 

K. m. f. 
 

       Szilágyi Sándor      Füzesiné Nagy Zita 
       polgármester                 jegyző 
 
 

Bagdi Sándor 
jegyzőkönyvhitelesítő 
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