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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. augusztus 16-án 

megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. 
 
 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15. sz. terme. 
 
 
Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Barna Márton, 

Debreczeni Gábor, Halász Ferenc, Kovács Edina, Körösi Mihály, Nagy Sándor 
képviselık. 

                      
                        (Kovács Lászlóné, Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselık a 2. napirend 

tárgyalására érkeztek meg az ülésre.) 
 
 
Távolmaradt: Dr. Burján Katalin, Harmati László képviselı (távolmaradásuk okát 

bejelentették). 
 
 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı, Szvitán Zoltán a pénzügyi osztály 

vezetıje, Borgula Péter beruházási ügyintézı, Dr. Stumpf-Csapó 
Ágnes ügyvéd, megbízott közbeszerzési lebonyolító, valamint 
Baksai Ágnes jegyzıkönyvvezetı. 

 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a rendkívüli 
ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai közül 8 fı jelen 
van.  
 
Jelezte, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
 
A napirendre tett javaslatot a meghívóban kiküldöttek és az elıterjesztésben jelzett sürgısségi 
indok értelmében. 
 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
330/2013.(VIII.16.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el:  
1./ Földgázbeszerzés közbeszerzési eljárás lefolytatása, nyertes meghatározása 
2./ Az 1691/1 hrsz-ú /Gyomai út/ telekre vételi ajánlat 
3./ Egyéb bejelentés 
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1./ Földgázbeszerzés közbeszerzési eljárás lefolytatása, nyertes meghatározása 
 
 
Siklósi István polgármester elsıként a Közbeszerzési Bíráló Bizottság összetételérıl kérte a 
testületi döntés meghozatalát, a bizottsági ülésen elhangzottak szerint megerısíteni a 
személyek megbízatását.  
 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
331/2013.(VIII.16.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény város közbeszerzési 
szabályzat 4.3.1.pontja alapján, „Földgázbeszerzés 2013.-2014-es gázévre a Mezıberény 
Város Önkormányzata és Intézményei részére” tárgyában indított közbeszerzési eljárással 
kapcsolatban közbeszerzési bíráló bizottságot állít fel, tagjainak az alábbi személyeket bízza 
meg: 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezetı, Közbeszerzési BírálóBizottság elnöke 
Dr. Stumpf-Csapó Ágnes hivatalos közbeszerzési tanácsadó, Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
tagja 
Borgula Péter beruházási csoportvezetı Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja  
Harmati László képviselı, Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja – tanácskozási joggal 
Körösi Mihály képviselı, Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja – tanácskozási joggal 
Kovács Edina  képviselı, Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja – tanácskozási joggal 
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság megbízatása a pályázat közbeszerzési elbírálással 
kapcsolatosan történik, a megvalósulást követıen a bizottsági tagok megbízatása megszőnik. 
 
 
Siklósi István polgármester a Közbeszerzési, Bíráló Bizottság jegyzıkönyvét felolvasva, 
javasolta döntésük támogatását.  
 
 
Észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyzı név szerinti szavazásra kérte fel a képviselıket. Névsor szerint 
olvasva a neveket, kérte igennel vagy nemmel szavazni.  
 
(A jegyzı által összesített szavazás eredménye a jegyzıkönyv melléklete.) 
 
 
Siklósi István polgármester a szavazás eredményét kihirdette. A Képviselı-testület a 
„Földgázbeszerzés 2013-2014-es évre a Mezıberény Város Önkormányzata és Intézményei 
részére” közbeszerzési eljárás nyerteseként a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. (6724 
Szeged, Pulcz u. 44.sz.) ajánlattevıt határozza meg, mivel ajánlata -2.777,-Ft/MJ- a 
legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb 
ajánlatként az E.ON Energiaszolgáltató Kft. (1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.) ajánlatevı 
ajánlata kerül meghatározásra. 
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A képviselı-testület a névszerinti szavazás eredményeként 8 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
332/2013.(VIII.16.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a „Földgázbeszerzés 2013-2014-es 
évre a Mezıberény Város Önkormányzata és Intézményei részére” közbeszerzési eljárás 
nyerteseként meghatározza a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. (6724 Szeged, Pulcz u. 
44.sz.) ajánlattevıt, mivel ajánlata -2.777,-Ft/MJ- a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlat. 
A Képviselı-testület a nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatként az E.ON 
Energiaszolgáltató Kft. (1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.) ajánlatevı ajánlatát határozza 
meg.  
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
(Kovács Lászlóné és Mezeiné Szegedi Erzsébet megérkezett az ülésre, jelenlévı képviselı-
testületi tagok száma: 10 fı.) 
 
 
2./ Az 1691/1 hrsz-ú /Gyomai út/ telekre vételi ajánlat 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos ajánlatot. A korábban eladásra felkínált 
1691/1 hrsz-ú területet az Eventus-Lux Kft. bérbe vette. A bérbeadásról szóló szerzıdést 
annak érdekében kérte a Kft. tulajdonosa, hogy 500 KW-os naperımőre tudjon pályázatot 
benyújtani.  
A Kft jelezte, hogy vételi szándékától eláll, viszont a Kft. tulajdonosa, Figura Ferenc 
magánszemélyként most vételi ajánlatot tett a területre. A tárgyalás sürgısségét indokolja, 
hogy a naperımő pályázat nyert, így a beruházás megvalósításához szükséges lenne a terület 
minél elıbbi átadására. Javasolta támogatni a kérelmet a határozati javaslatok 
megszavazásával. 
 

 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
333/2013.(VIII.16.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 1691/1 hrsz. ingatlanra az Evetus-
Lux Kft-vel megkötött bérleti szerzıdését közös megegyezéssel megszünteti. 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerzıdés megszüntetésével 
kapcsolatos feladatok ellátására. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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334/2013.(VIII.16.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete bruttó 1.990.000,-Ft (Egymillió-
kilencszázkilencvenezer forint) összeggel fogadja el Figura Ferenc vételi ajánlatát a 1691/1 
hrsz-ú 13420 m2 Gyomai úti belterületi ingatlanra. A terület tulajdon jogát egy maximum 500 
KW-os naperımő telepítése céljából adja át.  A vételi ajánlat többi pontját teljes egészében 
elfogadja. Az adás-vétellel kapcsolatos költségek a vevıt terhelik. 
Az ingatlan tekintetében az önkormányzat visszavásárlási jogot köt ki, amennyiben a 
beruházás nem valósul meg 2014. év végéig, vagy a terület nem a célnak megfelelıen kerül 
hasznosításra, a terület visszaszáll az önkormányzatra. 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerzıdés megkötésére, 
valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: Intézkedésre azonnal 
 
 
3./ Egyéb bejelentés 
 
 

Siklósi István polgármester tájékoztatást adott a Berényi Napok rendezvényrıl, kérte a 
képviselıket, ha tehetik, minél nagyobb számban vegyenek részt az elıadásokon, mősorokon. 
Augusztus 20-án, az ünnepi testületi ülésen a „Mezıberény Város Díszpolgára” kitüntetı 
címek kerülnek átadásra. 

 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester befejezettnek nyilvánította a rendkívüli 
ülést.  
 
 

k.m.f. 
 

 
 Siklósi István Dr. Földesi Szabolcs 
 polgármester jegyzı 
 
 
 


