
 1

Cserhátsurány  Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
VII. számú 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: A képviselő-testület  2014. június 06-i,  a  cserhátsurányi 
Tanácskozóteremben megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak: A testület tagjai közül: 
 

- Szántó József polgármester, 
- Koplányi Árpádné alpolgármester, 

- Móricz Gáborné, 
- Karvai Ferenc, 
- Holes Gábor képviselők. 
 
Tanácskozási joggal: 
- Fazekas János körjegyző 

  
Szántó József polgármester  üdvözlés  után  megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, a tanácskozást megnyitja.  
A jegyzőkönyv hitelesítésére Karvai Ferenc  és Holes Gábor 
képviselőket kéri fel. 
 
Ezt követően  javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint. 
 
N a p i r e n d : 

 
 
1./ Cserhátsurányba a 2014.évi földrengés által sújtotta óvoda 
épület  helyreállítása VIS MAIOR pályázat  
Előterjesztő: Szántó József polgármester 
 
 

A  n a p i r e n d    t á r g y a l á s a : 
 
1./ Cserhátsurányba a 2014.évi földrengés által sújtotta óvoda 
épület  helyreállítása VIS MAIOR pályázat  
 
Előterjesztő: Szántó József polgármester 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva . (1. sz. melléklet) 
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Szántó József polgármester ismerteti, hogy  a VIS MAIOR pályázaton 
elnyert összeg 18 millió forint. A lebonyolításhoz egyszerűsített 
közbeszerzési eljárás szükséges. Ebből az összegből csak részben 
lehet helyre állítani földrengés okozta károkat. Engedélyezési  tervek 
kész vannak. 
 
A képviselők részéről hozzászólás, kérdés, észrevétel nem merült fel. 
 

 

Szántó József polgármester szavazásra bocsájtja az előterjesztés és a 
határozati javaslat elfogadását. 
 

Szavazás 
Szántó József polgármester: Megállapítja, hogy Cserhátsurány 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt szavazással,  5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi  
határozatot: 
 

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
17/2014. (VI.06.) önkormányzati  határozata 

 

 
Cserhátsurányba a 

2014.évi földrengés által 
sújtotta óvoda épület (vis 

maior) helyreállítása 
tárgyú a 

közbeszerzésekről szóló 
2011.évi CVIII. Törvény 

122. § (7) bekezdése 
szerinti, hirdetmény 
nélküli tárgyalásos 

közbeszerzési eljárás 
megindításáról, az 

ajánlattételi felhívás és 
dokumentáció 
elfogadásáról 

 
1. Cserhátsurány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

mellékletben foglalt tartalommal elfogadja a Cserhátsurányba a 
2014.évi földrengés által sújtotta óvoda épület (vis maior) 
helyreállítása tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját. 
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2. Cserhátsurány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás lefolytatása 
vonatkozásában a Bírálóbizottság tagjainak az alábbi szakértői 
személyeket jelöli ki:  

1. Petri Ákos Budapest hivatalos közbeszerzési tanácsadó és 
jogi szakterület  

2. Hanzel Istvánné – pénzügyi szakterület  
 
3. Kántor István – műszaki szakterület  

 
3. Cserhátsurány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az 1. pontban meghatározott  közbeszerzési eljárás lefolytatására 
vonatkozóan az alábbi cégeket hívja fel ajánlattételre:  

 
a.) SZEBÁN 97 Bt.  

3261 Abasár, Radnóti M. út 18. 
 
b.) ÉPSZER Építő- és Szerelőipari Zrt.   

3950 Sárospatak, Eötvös u. 11. 
 

c.) Péter és Laczkó Szerkezetépítő Kft. 
1037 Budapest, Szépvölgyi út 39. 

   
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére .  
 
Határidő: 2014.06.30. , folyamatos  
Felelős: Szántó József polgármester 

 
 

 
Több tárgy nem volt. A polgármester megköszönte a megjelenést és 
az ülést bezárta. 
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     Szántó  József            Fazekas János 
      polgármester                  jegyző 
  
 
 
   
         Karvai Ferenc        Holes Gábor 
                           hitelesítők 


