
             JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült:  Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 5. 
   napján 8.00 órától az önkormányzat székhelyén – 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5. 
   szám – megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 
 
Jelen vannak:  jelenléti ív szerint 
 

 
Képviselő-testület részéről 

 

Kerekes Attila polgármester  

Fekete János képviselő  

Kovalik Miklós képviselő  

Mikita József képviselő  

 
Tanácskozási joggal 

  

Dr. Stumpf Enikő jegyző  

Dr. Séra Róbert aljegyző  

 
 
Kerekes Attila polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 
azt megnyitom. Megkérdezem a jelenlévőket, hogy a napirendi ponttal egyetértenek-e? Javaslatot 
teszek az ülés napirendjére. 

 
 

Meghívó szerinti napirendi pontok: 
1./ Bodrog varázsa – Hálózatos víziturizmus fejlesztése a Bodrog partján” című  TOP-1.2.1-15-
BO1-2016-00038 azonosítószámú projekt keretében építési kivitelezési feladatok ellátására 
kivitelező kiválasztása  

 
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok: 
 
1./ Bodrog varázsa – Hálózatos víziturizmus fejlesztése a Bodrog partján” című  TOP-1.2.1-15-
BO1-2016-00038 azonosítószámú projekt keretében építési kivitelezési feladatok ellátására 
kivitelező kiválasztása  
   
 
1./ Napirendi pont: Bodrog varázsa – Hálózatos víziturizmus fejlesztése a Bodrog partján” című  
TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00038 azonosítószámú projekt keretében építési kivitelezési feladatok 
ellátására kivitelező kiválasztása 
 
dr. Stumpf Enikő jegyző:  A legutóbbi ülésen döntött a képviselő-testület a „Bodrog varázsa – 
Hálózatos víziturizmus fejlesztése a Bodrog partján” című TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00038 
azonosítószámú projekt építési beszerzési eljárásának elindításáról. Mindhárom ajánlat beérkezett, 
a legkedvezőbb ajánlatot a Patak-Gáz Kft. nyújtotta be bruttó 8.500.000,- Ft összegben. 
 
Kerekes Attila polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a „Bodrog varázsa – Hálózatos víziturizmus 
fejlesztése a Bodrog partján” című TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00038 azonosítószámú projekt építési 
kivitelezési feladatait a Patak-Gáz Kft. lássa el, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 



2 

 
A Képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének 
30/2020. (X.5.) határozata : „Bodrog varázsa – Hálózatos víziturizmus fejlesztése a  

                              Bodrog partján” című TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00038 azonosítószámú  
                              projekt kivitelezőjének kiválasztása 
 

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta és a 
következő határozatot hozta: 
„A Bodrog varázsa” – Hálózatos víziturizmus fejlesztése a Bodrog partján” TOP-1.2.1-15-BO1-
2016-00038 azonosítószámú projekt részeként építési (felújítási) kivitelezésre vonatkozó 
ajánlattételi eljárás keretében Olaszliszka Község Önkormányzata 2020. szeptember 25-én 
ajánlatkéréssel kereste meg az alábbi piaci szereplőket a „Közösségi tér és vizesblokk 
kialakítása, Olaszliszka 886 hrsz-ú ingatlanon) kivitelezi munkálataira. 
 
Az ajánlatok a megadott határidőn belül beérkeztek, tartalmilag és formailag megfelelőek. 

Ajánlattevő neve Ajánlattevő címe Ajánlati 
nettó ár 

Ajánlati 
bruttó ár 

FA-KŐ-KER Bt.  3950 Sárospatak, Arany János út 109. 6 814 942 
 

8 654 976
  

Patak-Gáz 
Épületgépészeti Kft. 

3950 Sárospatak, Végardói út 18. 
 

6 692 913 
 

8 500 000 

SZIKRA'XFACT Kft. 3950 Sárospatak, Dózsa György út 64. 6 863 798 
 

8 717 023 
 

Az ajánlati árak alapján megállapítható, hogy a beérkezett ajánlatok közül a Patak-Gáz 
Épületgépészeti Kft. árajánlata a legalacsonyabb összegű, amely ajánlati ár fedezete a projekt 
költségvetésében rendelkezésre áll.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a  Patak-Gáz Épületgépészeti Kft  
ajánlattevővel a nettó 6.692.913,-Ft + áfa, összesen bruttó 8.500.000,-Ft vállalási áron a  
szerződést kösse meg. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Kerekes Attila polgármester: Van-e valakinek észrevétele? Amennyiben nincs, megköszönöm 
mindenkinek a megjelenést. 

 
 
A képviselő testület ülése 8 óra 10 perckor véget ért. 
 
 

K.m.f. 
 

Kerekes Attila 
polgármester 

dr. Stumpf Enikő 
jegyző 

 


