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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018. május 7-én Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
munkatervében nem szereplő soron kívüli, nyílt ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144
Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. alatti emeleti tanácskozó termében.

Jelen vannak: Joó-Kovács Balázs, Dr. Pap Béla, Szűcs Gergely, Vámosi Norbert— képviselők

Szűcs Lajos - polgármester
Dr. Dinai Zoltán - jegyző

Lakosság részéről vendég: 2 Fő

A polgármester köszönti ajelenlévőket. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület 7 főből áll, az ülésen
jelen van 5 Fő képviselő. A Képviselőtestületi ülés határozatképes.

Kobela Margit és Menyhárt Ernő képviselők jelezték, hogy más elfoglaltságuk miatt a mai ülésen nem
tudnak részt venni.

Javaslom, hogy a meghívóban lévő napirendeket tárgyalja a Képviselőtestület. Van-e a napirendekhez
kapcsolódóan más javaslat, vagy napirend előtti bejelentés, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor
kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 5 fő jelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

38/2018. (V. 07.~ Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendj ének elfogadásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a mai ülésen a
kiküldött meghívóban lévő napirendeket elfogadja, és tárgyalja meg.

Határidő: 2018. május 7.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

1. Napirend
Slrandfürdőhöz kapcsolódó Tó hasznosítására vonatkozó megállapodás — tervezet
megtárgyalása
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — szóban, Írásban

Szűcs Laios: A Strandfürdőhöz kapcsolódó tó hasznosításával kapcsolatosan 2018. május 2-án tovább
tárgyaltunk Klcsó Gábor és Kmett Júlia vállalkozókkal, akik a tó területét szeretnék bérbe venni. (A
térképen be van jelölve a strandfúrdő az a része, amelyet szerenének hosszútávon bérelni. Klcsó Gábor
Budapesten gyermekek részére küzdősportot tanít. Több éve minden nyáron táborozni hoznak
gyermekcsoportot a kempingbe. Szeretnek Jászboldogházán táborozni. Tavaly nyár óta gondolkodnak
a strandfűrdőhöz kapcsolódó tó hasznosításán. Ha létrejönne az önkormányzattal a megállapodás, akkor
szeretnének céget, Kf~-t létrehozni, és a tó folyamatos fejlesztésére, illetve majd az üzemeltetésére. A
Kü-nek az önkormányzat nem kíván tagja lenni. A tó bérbeadása esetén az önkormányzat kívülálló Kf~
vel kötne megállapodást. A megállapodással kapcsolatos személyes tárgyalás alapján elkészítettem
Írásban, hogy milyen Feltételek alapján járulna hozzá az önkormányzat a terület bérbeadásához.
Amennyiben elfogadja a Képviselőtestület, akkor ez alapján kerülne elkészítésre a bérbeadásról szóló
szerződés - tervezet. Azért tűztük napirendre a mai ülésre ennek megtárgyalását, mert a vállalkozók
szeretnék a Motoros Találkozó után a terület rendezését elkezdeni, legalább olyan szinten, hogy a
strandról kifolyó vizet bekötni közvetlenül a tóba tudjon lefolyni. Jelenleg a csatornába folyik ki a víz a
strandról. Nincs bekötve a tóba. Ahhoz, hogy a tóba magasabb vízszintet tudjon elérni, abhoz még elég
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sok gépmunka szükséges. A gépekkel végzendő munkálatokat a strandszezon kezdéséig be is kellene
fejezni, hogy a numkálatok ne zavarják majd a három hónapos strandszezont. A vállalkozók előzetes
vizsgálatokat végeztettek a haltelepítéssel kapcsolatosan.
Nagyon fontos tárgyalási szempont, hogy az önkormányzat évente 2-3 alkalommal ingyenesen
használhatja a területet rendezvényekhez. Elképzelése, bogy saját pénzből 5 éven keresztül
folyamatosan fejleszteni fogja a területet. Hitel felvételéhez az önkormányzat nem járulna hozzá. Nem
volnajó, hajelzálog kerülne az ingatlanra. Ot év alatt kialakítaná a horgásztavat. A működéshez szükség
van egy főépületre, melyben büfé, és kiegészítő helyiségek, mint wc-k, mosdók kapnának helyet. Majd
idővel kialakítaná a szállást adó épületeket, mely lehetne fix, illetve mobil is. Erről még konkrét tervek
nincsenek. Az elképzelést a strand adta, mert a horgásztó mellett közvetlen itt van a strand. A horgászni
vágyók egész családja részére adhat szórakozási lehetőséget a tó mellett lévő strand, melyen van fiirdési,
és egy sportolásra, pihenésre való lehetőség. Ez kölcsönösen vonzó lehetőség lehet. A strandfürdő is
vonzóbb lehet a strandra látogatók vendégek részére a mellette lévő horgásztó üzemeltetése esetén. Az
itt pihenő családok jobban meg találják majd a szórakozási lehetőségeket a településen. Ez lenne a cél,
bogy a két turisztikai lehetőség kiegészítse, erősítse egymást. 1,8 ha terület bérbeadásáról lenne szó,
amely jelenleg egy helyrajzi számon van a stranddal. Lehet, hogy szükség lesz arra, hogy ezt a területet
külön helyrajzi számon kezdjük. Ha bármit is tervezünk erre a területre, akkor ne érintse az egész
strandot. Ha a vállalkozó a területen bármilyen fejlesztést szeretne elszámoltatni a bérleti díjban, akkor
minden esetben előre egyeztetni kell az önkormányzattal. Kérelmet kell benyújtania a
Képviselőtestülethez. Be kell mutatni tervvel, költségvetéssel együtt, hogy mit szeretne megvalósítani.
Csak abban az esetben számolható el bérleti díjban, ha azt a Képviselőtestület jóváhagyja.
Engedélyköteles építésekhez szükséges a tulajdonos hozzájárulása. Bérleti díjat természetben fizeti
meg, így 10-20 év múlva a tulajdonjog az önkormányzathoz kerülne. A tervezet alapján a bérleti díj: 1
millió Ft/év. Majd a 7. évtől, amikorra beindulna a horgásztó forgalma, 5 évente 20 %-kal emelkedne a
bérleti díj is. Hogyan lehet ezt megoldani? Fontos, hogy a KR értékesítése esetén az önkormányzatot
elővásárlási jog illesse meg, illetve az önkormányzat hozzájárulása nélkül ne értékesíthesse.
Dr. Dinai Zoltán: Időközönként elszámolást lehet végezni, de ez nem a legjobb megoldás. Célszerű
lehet, hogy a bérlet végén kerülne sor elszámolásra, majd a végén vagyon átadásra kerülne sor.
Joó-Kovács Balázs A terület az önkormányzaté, és a rajta lévő épülethez is kell az önkormányzat
hozzájárulása, de a KR értékesítéséhez véleményem szerint nincs közünk. A bérletért javaslom, hogy
50 %-ban, de ha nem is 50 %-ban, de valamilyen arányban fizessen a vállalkozó, hogy egy kicsi
maradjon is. Lehet olyat kérni, hogy az egyik rendezvény a motoros találkozó legyen? A bérleti
szerződés miért határozatlan idejű?
Dr. Dinai Zoltán; A szerződésben vállalhatja. Ezt nem tiltja jogszabály. Határozott időre maximum 15
évre lehet bérbe adni az önkormányzatnak, amely ± 5 évre meghosszabbítható. Ezért nincs más
lehetőség, csak határozatlan időre kötni a szerződést, mert egyébként meg sem térülne a beruházási
költség.
Joó-Kovács Balázs: Renden van. Köszönöm szépen a válaszokat.
Szűcs Lajos: Nem szeretném a rendezvényeket, más egyesületeket, civil szervezeteket, rendezvényeiket
belekeverni a szerződésbe. Biztosítsa az önkormányzat részére a területet, és az már az önkormányzat
hatásköre, hogy mikor melyik rendezvényhez vesszük igénybe. Előre egyeztetett, és az önkormányzat
által megjelölt időpontban évente 3 alkalommal ingyenesen használhatja az önkormányzat a tavat. Ha
készpénzt kérünk bérleti díjra, akkor nem lesz horgásztavunk, mert hosszú idő kell annak, hogy hasznot
hozzon. Ezért nem kérhetünk bérleti díjat, mert ilyen vagy hasonló feltételekkel nem találtunk eddig
vállalkozót, aki hajlandó akkor is fejleszteni, ha nem az övé a terület. A vállalkozók részére is csak akkor
lenne vonzóbb az ajánlat, ha eladnánk a területet. De az önkormányzat vagyona ez a terület is, mely egy
helyrajzi számon van a stranddal, ezért nem szeretnénk a területből eladni. A bérleti díj megfizetésével
csak így tudunk kedvezményt adni a vállalkozó részére. Mivel több év, amíg a fejlesztés folyik, majd
csak utána lehet a vállalkozásból profitot termelni. Ezért csak 7. évtől emelkedik majd a bérleti díj is.
Dr. Dinai Zoltán: Az engedélyek beszerzéséhez a vállalkozónak szükséges lesz, hogy külön helyrajzi
számon szerepeljen a tó. Ha külön van kezelve a terület, csak úgy tud eljárni a hatóságoknál. Nem tud
pályázni, nem tud pénzhez jutni. Mindenképpen meg kell osztani a területet, különböző helyrajzi számra
van szükség.
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Szűcs Lajos: 4 évvel ezelőtt a Jászboldogházi Ifjúsági Egyesület által elnyert 100 %-os pályázati
támogatásából készült a tó kialakítása. Nem kellett önerőt hozzátenni. Az elmúlt 4 évben a településen
nem találtunk olyan vállalkozót, akit be tudtunk volna vonni a tó fejlesztésébe. Több alkalommal
kerestünk meg olyan vállalkozókat itt helyben, akik nagyon szeretnek horgászni. Valósítsuk meg a
horgásztavat helyben, helyi váflalkozókkal közösen. Megpróbáltam tárgyalni a fiatalokkal. A
településen sok 20-30 6v közötti fiatal van, akik nagyon szeretnek horgászni, de nem sikerült a tó
üzemeltetése ügyében közelebb jutnunk velük sem. Két különböző dolog a horgászat, mint hobbi, és a
tó üzemeltetése. A Jászboldogházi Ifjúsági Egyesületen keresztül is próbálkoztunk tárgyalásokkal, mert
az egyesületet hozzá lehetett volna alakítani, hogy horgász egyesületként működjön, de senki nem vette
kézbe az ügyet. A tó üzemeltetéséhez sok pénz szükséges, melyet elő kell teremteni, és folyamatos
munkával, feladatok megoldásával jár. Nagyon sajnálom, de nem volt rá vállalkozó. Volt olyan, amikor
meg is bántam, hogy megépült a tó, mert eddig nem történt előrehaladás az ügyben. Azért nem az
önkormányzat pályázott a továbbiakra, mert nem elég megvalósítani, létrehozni a horgásztavat, azt
üzemeltetni is kell. Ez mind felelősségteljes feladattal jár. Az önkormányzatnak már a strand
üzemeltetésének a feladata is nagyon sok munkával jár. A tó üzemeltetéséhez nem elég pénz, hanem
folyamatosan csinálni, és érteni kell hozzá, mert elég speciális ismereteket igényel. Várom a
véleményeket, javaslatokat az elhangzottakhoz. Szeretnénk-e bérbe adni a tavat? Ha igen milyen
feltételekkel? Hogyan tovább? Megfelelő-e az a 12. pont, amelyet megfogalmaztunk? Elkészülhet-e
mindezek alapján a bérleti szerződés?
Szűcs Ger~ely: Jónak találom. Elég szorosak a feltételek. A vállalkozó belefekteti a pénzét, és utána
nem rendelkezik majd semmivel. Ha a váHalkozó ezzel a feltételekkel elfogadja, akkor szerintem mi is
hozzájárulhatunk, és aláírhatjuk a szerződést. Jelenleg csak talajvíz van a tóba? A szélkerék nem pótolja
a vizet?
Szűcs Lajos: Most csak talajvízszintig kb. fél méter víz van a tóba. A szélkerék nem váltotta be a
hozzáfűzött reményeket. Jelenleg javítás alatt van, mert letörött róla egy lapát. 5.500 m2 a tó vízfelülete.
Halastónak a legkisebbek közé tartozik majd, mert ettől csak nagyobbak vannak. Horgásztóból a
környező településen is van kínálat: Tápiógyörgyén, Jánoshidán, Alattyánon, JászteUcen 3 horgásztó is
van. A településünkre a horgásztó a stranddal együttműködve hétvégén esetleg színes programokkal
együtt vonzaná a vendégeket, horgászokat, családokat. A strand közelségével nyújthatnánk több
lehetőséget az ide látogatóknak. A horgásztavaknál nincs szállás. Itt erre is lehetőség nyílna, mert már
a strand kempingben már azt igénybe lehet venni.
Dr. Pap Béla: 5 horgásznál egyszerre több nem fér a tó körül. Sok bevétel keflene ahhoz, hogy
nyereséges legyen a váflalkozás. Nem látok rá sok lehetőséget, hogy hogyan tudja kitermelni a
befektetett pénzt. A tó hasznosításának feltételeire kidolgozott tervezetet elfogadhatjuk.
Dr. Dinai Zoltáw Nem tudhatjuk előre, hogy egy vállalkozás hogyan sikerül. Ha valaki jól csinálja,
akkor még lehetjó. A feltételek megvannak hozzá. A Horgászatnak is meg van a maga szépsége. Hobbi
sportág. Például: Jászteleken van hasonló kis tó. Most adták el több tízmiUió forintért.
Szűcs Lajos: Javaslom, hogy a Jászboldogháza Strandfhrdő területén található tó hasznosításának
feltételeire elkészített tervezet fogadja el a Képviselőtestület.

A képviselőtestület 5 fő jelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

39/2018. (05.07.) Képviselőtestületi határozat
Slrandfflrdőhöz kapcsolódó tó hasznosításáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Jászboldogháza
Strandftirdőhöz kapcsolódó Jászboldogháza belterület 665/3 hisz. (5144 Jászboldogháza, Alkotmány u.
5.) található tó használatával kapcsolatos kérelmet.

A Képviselőtestület úgy döntött, hogy hozzájárul a tó és a körülötte lévő területnek a Kmett Júlia (2050
Erd, Betonozó u. 38.) által alapítandó KJFOG-LÁK Kft. részére történő bérbeadásához az alábbi
feltételekkel:

1. Jóléti tó kialakítása lehetséges, horgászati lehetőséggel.
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2. 1,8 hektár terület külön helyrajzi számon kerüljön elkülönítésre.
3. Epítmények a testület hozzájárulásával elhelyezhetőek, főépület, melléképületek,

szállás-épületek.
4. Határozatlan időre.
5. 1 Millió Ft/év bérleti díj, a 7. évtől emelkedik 5 évente 20%-kal.
6. Max. 50 millió Ft beruházás elszámolható a bérleti díjban.
7. A beruházásokról előzetes részletes költségvetéssel ellátott kérelmek alapján a

Képviselőtestület dönt.
8. A létrehozandó kft. értékesítéséhez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.
9. A létrehozandó kft. értékesítése során Jászboldogháza Onkormányzatának elővásárlási

joga legyen.
10. Az önkormányzat évente 3 alkalommal ingyenesen használhatja a területet

rendezvényekhez.
11. Evente egyszer történik elszámolás.
12. Közművek ellátása a strand területéről a meglévő kapacitás erejéig almérők

alkalmazásával kerül elszámolásra.

A Képviselőtestület felhatalmazza Szűcs Lajos polgánnestert a fenti feltételek alapján elkészített
bérleti szerződés aláírásával.

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán — jegyző
Kmett Júlia —2050 Erd, Betonozó ii 38.

Irattár

Szűcs Lajos polgármester 5 perc szünetet rendelt el a második napirend tárgyalása előtt.
A szünet után az ülés folytatódott tovább. A képviselők elfoglalták a helyüket. Megérkezett az
ülésre Sasné Szöllősi Anita a Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke és Sebestyén Klára felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.

2. Napirend
Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00009 azonosítószámmal nyilván tartott,
„Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi közintézményekben,, pályázathoz
közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatok megtárgyalása
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — szóban

Szűcs Lajos: A „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi közintézményekben” pályázattal
kapcsolatosan ülésezett a Közbeszerzési Bíráló Bizottság. Tisztelettel köszöntöm az ülésen Sebestyén
Klára felelős akkreditáh közbeszerzési szaktanácsadót, és Sasné Szöllősi Anitát a Közbeszerzési Bíráló
Bizottság elnökét. Atadom a szót a részükre, hogy tájékoztassák a Képviselőtestületet a bizottság
döntéséről. ..

Sebestyén Klára: Az ajánlattételi felhívást az Ajánlatkérő (Jászboldogháza Községi Onkormányzat)
2018. április 10. napján küldte meg közvetlenül az Ajánlattevők (5 cég) részére. A közbeszerzés alapján
a projekt kivitelezési munkálatainak elvégzése 1.41.-III. rész-re bontható: A kisiskola, nagyiskola és a
Tornacsarnok felújítására. Ajánlatok bontására 2018. április 24-én került sor. Ajánlatot a tárggyal
kapcsolatos I-U-HI. részekre ugyanaz a 3-3 cég nyújtotta be a megadott határidőig:

1. Pócs és Társa Kü.5 100 Jászberény, Bakki József u. 27.
2. Nagy Kft. 5100 Jászberény, Nagykátai u. 11.
3. Jászmetál 2000 Kft. 5121 Jászjákóhalma, Főút 107.
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A hiánypótlási felhívás megküldése 2018. május 1-én megtörtént. A hiánypótlási határidő: 2018. május
4-én 12.00 volt. A hiánypótlási felhívásra az ajánlattevők benyújtották a pótlandó dokumentumokat.
Mind a három cég érvényes ajánlatot nyújtott be I-II-III. részek vonatkozásában.
(A Bíráló Bizottság előteijesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi’)
Sasné Szőllösi Anita: A legjobb ár-érték szerinti érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás
vonatkozásában a Jászmetál 2000 KU. (5121 Jászjákóhalma, Főút 107.) nyújtotta be, melyre tekintettel
a Bíráló Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás
vonatkozásában a Jászmetál 2000 KU. (5121 Jászjákóhalma, Fő út 107.) kerüljön nyertesként
kihirdetésre az P11-Ill részek vonatkozásában.
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. Javaslom, hogy a Képviselőtestület fogadja el a Bíráló Bizottság
javaslatát, és javaslom a Jászmetál 2000 KR (5121 Jászjákóhalma, Fő út 107.) kerüljön nyertesként
kihirdetésre sz I-II-UI. részek vonatkozásában. Van-e az elhangzottakhoz kérdés, hozzászólás,
vélemény? Amennyiben nlncs, akkor kérem a Képviselőtestület tagjait, hogy név szerint szavazzanak,
hogy elfogadják-e ajavaslatot, hogy a Jászmetál 2000 KR (5121 Jászjákóhalma, Főút 107.) kerüljön
nyertesként ldhirdetésre az I-LI-lu. részek vonatkozásában.

A képviselőtestület 7 fős. Az ülésen jelenlévő képviselő 5 fő. A Képviselőtestület névszerinti
szavazással:

Szűcs Lajos igen,

Joó-Kovács Balázs igen,

Dr. Pap Béla igen,

Szűcs Gergely igen,

Vámosi Norbert igen.

összesen 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

40/2018. (V. 07.) Kénviselőtestületi Határozat
A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00009 azonosítószámmal nyilván tartott,,Komplex
energetikai fejlesztés a jászboldogházi közintézményekben,,tárgyú közbeszerzési
eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és egyetértve a Bíráló
Bizottság előterjesztésével, azonnal azonos tartalommal, név szerinti szavazással sz alábbiak
szerint döntött a „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi
köziutézményekben,, címűTOP-3.2.1-15-JN1-2016-00009 azonosítószáim~al
nyilvántartott pályázati projekt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének
kiválasztásáról:

Az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők:

1. Pócs és Társa KU. 5100 Jászberény, BakkiJózsefu. 27.
L rész:

‚. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) nettó 18.491.758,- Ft

A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 110 hónap
2. rendelet szerinti MV-B felelős műszaki vezetőijogosultsággal

szakember neve:
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rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen Csörgő László
szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap)

3. Előteljesítés időtartama (nap) O nap

H. rész:

1r ~. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) g nettó 23.316.086,- Ft

A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 110 hónap
: rendelet szerinti MV-B felelős műszaki vezetői jogosultsággal~ 2. rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen szakember neve:

szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap) CSŐ rgő László

! ~• Előteljesítés időtartama (nap) O nap

HI. rész:

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) nettó 43.029.729,- Ft

A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 110 hónap
rendelet szerinti MV-B felelős műszaki vezetőijogosultsággal

2. endelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen szakember neve:

szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap) CSŐ rgő László

3. Előteljesítés időtartama (nap) O nap

2. Nagy Kit. 5100 Jászberény, Nagykátai u. 11.

I. rész:

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) nettó 16.710.531,- Ft

Á teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 36 hónap

2 rendelet szerinti MV-B felelős műszaki vezetőijogosultsággal
~ rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen szakember neve:

szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap) Benke Judit

3. Előteljesítés időtartama (nap) O nap

II. rész:

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) nettó 21.997.578,- Ft

2. 36 hónap
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A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet szerinti MV-E felelős műszaki vezetőijogosultsággal szakember neve:
rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen Benke Judit
szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap)

3. Előteljesítés időtartama (nap) O nap

III. rész:

~ 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) nettó 43.413.869,- Ft

A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 36 hónap

‘, rendelet szerinti MV-B felelős műszaki vezetőijogosultsággal
rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen szakember neve:
szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap) Benke Judit

‚. 3. Előteljesítés időtartama (nap) O nap
L-~

3. Jászmetál 2000 Kű. 5121 Jászjákóhalma, Fő út 107.

I. rész:

0 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) nettó 15.579.319,- Ft

O A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. Il.) Konn 68 hónap
• rendelet szerinti MV-B felelős műszaki vezetőijogosultsággal

~ 2. rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen szakember neve:

~• szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap) Forgács László

~ 3. Előteljesítés időtartama (nap) 0 nap

II. rész:

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) nettó 20.401.142,- Ft

A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 68 hónap
rendelet szerinti MV-B felelős műszaki vezetőijogosultsággal

2. rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen szakember neve:

szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap) Forgács László

3. Előteljesítés időtartama (nap) O nap

III. rész:
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1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) [ nettó 41.599.611,- Ft

A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 1 1.) Korm. 68 hónap
rendelet szerinti MV-E felelős műszaki vezetőijogosultsággal

2. rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen szakember neve:

szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap) Forgács László

3. Előteljesítés időtartama (nap) O nap

A legjobb ár-érték szerinti érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás I-HI. részek vonatkozásában
a Jászmetál 2000 Kft. (5121 Jászjákóbalma, Fő út 107.) nyájtotta be. Az értékelés alapján a
Képviselőtestület a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként a Jászmetál 2000 KfL-t(5121
Jászjákóhalma, Fő út 107.) hirdeti ki az 1-3. részek vonatkozásában.

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza Szűcs Lajos polgármestert, bogy
a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével, a Jászmetál 2000 Kft-vel a kivitelezésre vonatkozó
vállalkozási szerződést kösse meg az 1-3. részek vonatkozásában

Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
A határozatról értesülnek: Szűcs Lajos polgármester

Dr. Dinai Zoltán—jegyző
Sansz Projekt Iroda Bt., Jászberény

Jászmetál 2000 Kft. 5121 Jászjákóhalma, Fő Út 107.
Irattár

Szűcs Lajos: A határozatra az érintett cégeknek 2018. május 15-ig fellebbezésre van lehetőségük, és
leghamarabb 2018. május 16-án kerülhet sor a szerződéskötésre. Ezt követően kezdheti meg a vállalkozó
a kivitelezési munkálatokat. Az iskola vezetésével történt előzetes egyeztetés alapján a tornacsarnokot
teljes egészében ki kell üríteni, és ki kell vonni a feladatellátásból, mielőtt elkezdődnének a munkálatok,
mert nem használhatják, amíg a fel~jftás be nem fejeződik. A többi épületnél részlegesen, csak a tanítás
befejezése után kezdődhet a munka, hogy ne zavarja a tanítást meg. 150 ± 30 napig tart a felújítás. 6
hónap eltelte után lesz a műszaki átadás, és kerülhetnek vissza az iskolai feladatellátásba a felújított
épületek.

Köszönöm szépen a Bíráló Bizottság munkáját’ Köszönöm Sebestyén Klára felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadónak, hogy részt vett az ülésen’

Sasné Szöllősi Anita és Sebestyén Klára elmentek az ülésről.

Szűcs Lajos: A mai napon az I. napirend kapcsolóüdóan még egy kérelem megtárgyalására van szükség,
amely az első napirend tárgyalásánál lemaradt.

Kmett Júlia (2050 Érd, Betonozó u. 38.) magánszemély (vállalkozó) azzal a kéréssel fordul a
Képviselőtestülethez, hogy járuljon hozzá abhoz, hogy az általa alapítandó IGFOG-LAK KFT.
az Önkormányzat tulajdonát képező 665/3 hrsz. (Strandfürdő) 5144 Jászboldogháza,
Alkotmány u. 5. szám alatti ingatlanra a cég székhelyként történő bejegyeztetéséhez.
Javaslom, hogy a kéréshez járuljon hozzá a Képviselőtestület. Van-e kérdés, hozzászólás,
vélemény? Amennyiben nines, akkor kérem, hogy szavazzunk:
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A képviselőtestület 5 főjelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

41/2018. (05.07.) Kénviselőtestületi határozat
Onkormányzati ingatlanra történő cég bejegyzéséhez való hozzájárulásról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul Kmett Júlia (2050 Érd,
Betonozó u. 38.) magánszemély kéréséhez, hogy az általa alapítandó KIFOG-LAK KFT.
Jászboldogháza Községi Önkormányzat tulajdonát képező 665/3 hrsz. (StrandiUrdő) 5144
Jászboldogháza, Alkotmány u. 5. szám alatti ingatlanra a cég székhelyként történő
bejegyeztetéséhez.

Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Dr. Dinai Zoltán jegyző

Kmett Júlia —2050 Erd, Betonozó a 38.
Irattár

Szűcs Laios: Amennyiben nines több hozzászólás vagy egyéb bejelentés, akkor köszönöm szépen a
Képviselőtestület tagjainak a mai ülésen való részvételt és az ülést bezárom.

(Dr. Dinai Zolt’
jegyzőIgármester



Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNÖKÉTŐL

5/2018.

MEGIIÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület 2018. évi munkatervében nem szereplő soron kívüli
ülésre

2018. május 7-én, hétlbn délután 15,00 órára.

AZ ÜLÉS HEL YE: Községháza Tanácskozó terme (emeleten)

Javasolt napirendi pontok:

1./ Strandfürdőhöz kapcsolódó Tó
megtárgyalása
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

hasznosítására

szóban, Írásban

vonatkozó megállapodás tervezet

2./ Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00009 azonosítószánimal nyilván tartott,
„Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi közintézményekben,, pályázathoz
közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatok megtárgyalása
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban

Sasné Szöllősi Anita Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke szóban, Írásban

További tájékoztató Írásos anyagok a későbbiekben kerülnek kiosztásra.

Jászboldogháza, 2018. május 4.



4. nqyz~encÁ

Jászboldogháza Strandfürdő területén található tó hasznosításának feltételei-
tervezet

1. Jóléti tó kialakítása lehetséges, horgászati lehetőséggel,
2. 1,8 hektár terület külön helyrajzi számon kerüljön elkülönítésre

3. építmények a testület hozzájárulásával elhelyezhetőek, főépület,
melléképületek, szállás-épületek,

4. határozatlan időre
5. 1 Millió Ft/év bérleti díj, a 7. évtől emelkedik 5 évente 20%-kal
6. max. 50 millió Ft beruházás elszámolható a bérleti díjban
7. a beruházásokról előzetes részletes költségvetéssel ellátott kérelmek

alapján a Képviselőtestület dönt
8. A létrehozandó kft. értékesítéséhez a képviselő-testület hozzájárulása

szükséges
9. A létrehozandó kft. értékesítése során Jászboldogháza

Önkormányzatának elővásárlási joga legyen
10. az önkormányzat évente 3 alkalommal ingyenesen használhatja a

területet rendezvényekhez
11.évente egyszer történik elszámolás
12.közművek ellátása a strand területéről a meglévő kapacitás erejéig

almérők alkalmazásával kerül elszámolásra

Atervezet Klcsó Gábor vállalkozóval történt egyeztető megbeszélés alapján
készült.
Jászboldogháza, 2018. május 7.

Szűcs Lajos
polgármester
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2.na’~cnct

ELŐTERJESZTÉS

I. Eljárás ismertetése

1. Ajánlatkérő: Jászboldogháza Községi Önkormányzat 5144 Jászboldogháza, Rákóczi
út27.

2. A közbeszerzés tárgya: „Vállalkozási szerződés „Komplex energetikai fejlesztés a
jászboldogházi közintézményekben” című, TOP-3.2.1-15-SNI-2016-00009 azonosító
számú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére”

3. Az eljárás megindítására vonatkozó információ: Az ajánlattételi felhívást
Ajánlatkérő 2018. április 10. napján küldte meg közvetlenül Ajánlattevők részére.

4. A közbeszerzési eljárás főbb cselekményeire vonatkozó információk:

Ajánlatok bontása; 2018. április 24. 09:00 óra
Hiánypótlási felhívás megküldése: 2018. május 01.
Hiánypótlási határidő: 2018. május 04. 12:00

5. Ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:

I. rész:

1. Pócs és Társa EJt. 5100 Jászberény, Bakki József u. 27. Adószám: 11772390-2-16
2. Nagy KR 5100 Jászberény, Nagykátai u. 11. Adószám: 13093633-2-16
3. Jászmetál 2000 KR 5121 Jászjákóhalma, Főút 107. Adószám: 13376646-2-16

II. rész:

1. Pócs és Társa Kft. 5100 Jászberény, Bakki József u. 27. Adószám: 11772390-2-16
2. Nagy EJt. 5100 Jászberény, Nagykátai u. 11. Adószám: 13093633-2-16
3. Jászmetál 2000 KR 5121 Jászjákóhalma, Főút 107. Adószám: 13376646-2-16

III. rész:

1, Pócs és TársaKa. 5100 Jászberény, Bakki József u. 27. Adószám: 11772390-2-16
2. Nagy Kit. 5100 Jászberény, Nagykátai u. 11. Adószám: 13093633-2-16
3. Jászmetál 2000 Kit. 5121 Jászjákóhalma, Főút 107. Adószám: 13376646-2-ló

Ajánlattételi határidőn túl nem érkezett ajánlat. A hiánypótlási felhívásra az
ajánlattevők benyújtották a pótlandó dokumentumokat.

Az ajánlatok áttanulmányozását követően a Bírálóbizottság javasolja a Döntéshozónak
az alábbi döntés(ek) meghozatalát:

II. Eljárási döntésekre vonatkozó javaslatok

1. A Bírálóbizottság a benyújtott aj ánlathoz mellékelt nyilatkozatok alapján javasolja
annak megállapítását, hogy a Pócs és Társa KR (5100 Jászberény, Bakki József u.
27.) ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be 1-3. részek vonatkozásában.
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2. A Bírálóbizottság a benyújtott ajánlathoz mellékelt nyilatkozatok alapján javasolja
annak megállapítását, hogy a Nagy Kft. (5100 Sászberény, Nagykátai u. 11.)
a] ánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be 1-3. részek vonatkozásában.

3. A Bírálóbizottság a benyújtott ajánlathoz mellékelt nyilatkozatok alapján javasolja
annak megállapítását, hogy a Jászmetál 2000 Kft. (5121 Jászjákóhalma, Fő Út 107.)
ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be 1-3. részek vonatkozásában.

m. Érdemi döntésekre vonatkozó javaslatok

1. Az ajánlattételi felhívás rendelkezései szerint a jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő a
le2iobb ár-érték szerint bírálja el az érvényes ajánlatokat.

2. Érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők ajánlatának ismertetése:

I. számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: Pócs és Társa Mt.
Ajánlattevő székhelye: 5100 Jászberény, Bakld Lu. 27
Adószáma: 11772390-2-16

I. rész:

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) nettó 18.491.758,- Ft

A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 1 1.) Kont. 110 hónap
~ rendelet szerinti MV-B felelős műszaki vezetői
. 2. jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési szakember neve:
I kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje

! (Hónap) Csörgő László

~ 3. 1 Előteljesítés időtartama (nap) O nap

II. rész:

~_1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) nettó 23.316.086,- Ft

1 A teljesitésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 1 1.) Korm. 110 hónap

~ rendelet szerinti MV-B felelős műszaki vezetői
II 2. jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési szakember neve:
‘ kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje

~ (Hónap) Csörgő Laszló

U 3. Előteljesítés időtartama (nap) O nap

IlL rész:
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Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) nettó 43.029.729,- Ft

A teljesítésben résztvevő,, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 110 hónap
rendelet szerinti MV-B felelős műszaki vezetői
jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési szakember neve:
kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje
(Hónap) Csörgő László

. Előtelj esítés időtartama (nap) O nap

H. számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: Nagy Kit.
Ajánlattevő székhelye: 5100 Jászberény, Nagykátai u. 11.
Adószám; 13093633-2-16

I. rész:

I 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) nettó 16.710.531,- Ft

A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 1 1.) Kora 36 hónap

rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői
2. jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési

szakember neve:kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje Benke Judit
(Hónap)

3. Előteljesítés időtartama (nap) O nap

11. rész:

‚ 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) nettó 21.997.578,- Ft

I rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői
~ 2. jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési szakember neve:

~ ~ A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 36 hónap

~ kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje
Benke Judit

~ (Hónap)‚ 3. Előtelj esítés időtartama (nap) O nap

HI. rész:

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) nettó 43.413.869,- Ft

A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 36 hónap
2. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői

jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési szakember neve:

3



I kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje Benke Judit

[~ (Hónap)

I ~. Előteljesítés időtartama (nap) 0 nap

HI. Számú ajánlat:

Aj ánlattevő neve: Jászmetál 2000 Kft.
Ajánlattevő székhelye: 5121 Jászjákóhalma, Fő Út 107.
Adószám: 13376646-2-16

I. rész:

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) nettó 15.579.319,- Ft

A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 1 1.) Korm. 68 hónap
rendelet szerinti MV-B felelős műszaki vezetői

2. jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési szakember neve:
kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje
(Hónap) Forgács László

3. Előteljesítés időtartama (nap) O nap

H. rész:

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) nettó 20.40 1.142,- Ft

A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 1 1.) Korm. 68 hónap
rendelet szerinti MV-B felelős műszaki vezetői

2. jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési szakember neve:
kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje
(1-lónap) Forgács László

3. Előteljesítés időtartama (nap) O nap

III. rész:

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) nettó 41.599.611,- Ft

A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 1 1.) Korm. 68 hónap
rendelet szerinti MV-B felelős műszaki vezetői

2. ~ ogosultsággal rendelkező szakember magasépítési szakember neve:

kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje Forgács László
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3. Előterjesztő javasolja a Bíráló Bizottságnak az alábbi érdemi döntés meghozatalát:

A legjobb ár-érték szerinti érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában
a Jászmetál 2000 Kft. (5121 Jászjákóhalma, Fő úti 07.) nyújtotta be, melyre tekintettel a
Bíráló Bizottság javasolja a Döntéshozónalc, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás
vonatkozásában Jászmetál 2000 Kft. (5121 Jászjákóhalma, Fő Út 107.) kerüljön
nyertesként kibirdetésre az 1-3. részek vonatkozásában.

Előterjesztő: Sebestyén Klára
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00419

Jelen előterjesztés mellékletej:
- Egyéni bírálati lapok
- Ertékelő bírálati lapok

Jászboldogháza, 2018. május 07

Jaszboldoghaza Kozsegi

Sebestyén Klára
FeIe~5s Nkredit~t

Közbeszer~si Szaktaná~adó
0419

Onkormányzat
képviseletében

Sansz Projekt Iroda Bt.
Sebestyén Klára

felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó

Lajstromszám: 00419
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Jászboldogháza Községi Önkormányzat

5144 Jászboldogháza, Rákóczi Út 27.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Szűcs Lajos (lakcím: 5144 Jászboldogháza, Kossuth L. u. 16.; sz.ig.: 412231 CE) a „Vállalkozási
szerződés „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi közintézményekben” című, TOP-3.2. 1-15-3141-2016-.
00009 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás
döntéshozója ezennel kijelentem, hogy az eljárással összefüggésben nem áU fenn velem szemben a Kbt. 25. ~-

ában meghatározott összeférhetetlenség. Továbbá ezúton nyilatkozom arról, hogy az eljárás során tudomásunkra
jutott adatokat, továbbá a Kbt. 44. *-ban és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 2:47. *-ának (1) és
(2) bekezdésében valamint a 2011. évi CXII. törvény 27. * (3) bekezdésében meghatározott Üzleti titkot
megőrzöm, azokat kizárólag az ajánlatkérő képviselőjének utasítása alapján adom át más személy részére.
Kijelentem továbbá, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségünknek eleget tettem.

Jelen nyilatkozatot a Jászboldogháza Községi Önkormányzat által indított közbeszerzési eljárással
összefüggésben teszem.

Kelt: Jászboldogbáza, 2018. év március hó 29. nap.

Ő
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Jászboldogháza Községi Önkormányzat

5144 Jászboldogháza, Rákóczi Út 27.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulirott Joó Kovács Balázs (lakcíin: 5144 Jászboldogháza, Szellő u. 23.; sz.ig.: 502044 TA) képviselő-testületi
tag ezennel kijelentem, hogy a „Vállalkozási szerződés „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi
közintézményekben” című, TOP-3.2. l-15-JM-2016-00009 azonosít6 számú projekt kivitelezési munkálatainak
elvégzésére” közbeszerzési eljárással összefüggésben nem áll fenn velem szemben a Kbt. 25. *-ában
meghatározott összeférhetetlenség. Továbbá ezúton nyilatkozom anól, hogy az eljárás során tudomásunkra jutott
adatokat, továbbá a Kbt. 44. *-bai~ és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 2:47. g-ának (1) és (2)
bekezdésében valamint a 2011. évi CXII. törvény 27.~ (3) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrzöm,
azokat kizárólag sz ajánlatkérő képviselőjének utasítása alapján adom át más személy részére. Kijelentem
továbbá, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségünknek eleget tettem.

Jelen nyilatkozatot a Jászboldogháza Községi Önkormányzat által indított közbeszerzési eljárással
összefüggésben teszem.

Kelt: Jászboldogháza, 2018. év március hó 29. nap.



Jászboldogháza Községi Önkormányzat

5144 Jászboldogháza, Rákóczi űt 27.

öSSZEFÉRhETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Szűcs Gergely (lakcím: 5144 Jászboldogháza, Vezér u. 43. sz.ig.: 536537 CE) képviselő-testületi tag
ezennel kijelentem, hogy a „Vállalkozási szerződés „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi
közintézményekben” című, TOP-3.2.l-15-JNI-2016-00009 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak
elvégzésére” közbeszerzési eljárással összefüggésben nem áll fenn vetem szemben a Kbt. 25. *-ában
meghatározott összeférhetetlenség. Továbbá ezúton nyilatkozom arr6l, hogy az eljárás során tudomásunkra jutott
adatokat, továbbá a Kbt. 44. *-ban és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. hr. 2:47. g-ának (1) és (2)
bekezdésében valamint a 2011. évi CXII. törvény 27.* (3) bekezdésében meghatározott Üzleti titkot megőrzöm,
azokat kizárólag az ajánlatkérő képviselőjének utasítása alapján adom át más személy részére. Kijelentem
továbbá, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségiinknek eleget tettem.

Jelen nyilatkozatot a Jászboldogháza Községi Önkonnányzat által indított közbeszerzési eljárással
összefüggésben teszem.

Kelt: Jászboldogháza, 2018. év március hó 29. nap.

Képviselo-testületi tag áírása



Jászboldogháza Községi Önkormányzat

5144 Jászboldogháza, Rákóczi Út 27.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Vámosi Norbert (lakcím: 5144 Jászboldogháza, Bocskai u. 12. sz.ig.: 779862 TA) képviselő-testületi
tag ezennel kijelentem, hogy a „Vállalkozási szerződés „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi
közintézményekben” című, TOP-3.2.1-15-JNI-201 6-00009 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak
elvégzésére” közbeszerzési eljárással össze~iggésben nem áll fenn velem szemben a Kbt. 25. *-ában
meghatározott összeférhetetlenség. Továbbá ezúton nyilatkozom arról, hogy az eljárás során tudomásunkra jutott
adatokat, továbbá a Kbt. 44. *-ban és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 2:47. ~-ának (1) és (2)
bekezdésében valamint a 2011. évi CXII. törvény 27.~ (3) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrzöm,
azokat kizárólag az ajánlatkérő képviselőjének utasítása alapján adom át más személy részére. Kijelentem
továbbá, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségünknek eleget tettem.

Jelen nyilatkozatot a Jászboldogháza Községi Önkormányzat által indított közbeszerzési eljárással
össze~iggésben teszem.

Kelt: Jászboldogháza, 2018. óv március hó 29. nap.

Képviselő-testületi tag aláírása



Jászboldogháza Községi Önkormányzat

5144 Jászboldogháza, Rákóezi Út 27.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Pap Béla (lakcím: 5144 Jászboldogháza, Kossuth L. u. 37.; sz.ig.: 456344 SA) képviselő-testületi
tag ezennel kijelentem, bogy a „Vállalkozási szerződés „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi
közintézményekben” című, TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00009 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak
elvégzésére” közbeszerzési eljárással ősszefliggésben nem áll fenn velem szemben a Kbt. 25. *-ában
meghatározott összeférhetetlenség. Továbbá ezúton nyilatkozom arról, hogy az eljárás során tudomásunha jutott
adatokat, továbbá a Kbt. 44. *-ban és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 2:47. *-ának (1) és (2)
bekezdésében valamint a 2011. évi CXII. törvény 27.* (3) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrzöm,
azokat kizárólag az ajánlatkérő képviselőjének utasítása alapján adom át más személy részére. Kijelentem
továbbá, bogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségünknek eleget tettem.

Jelen nyilatkozatot a Jászboldogbáza Községi Önkormányzat által indított közbeszerzési eljárással
összeűiggésben teszem.

Kelt: Jászboldogháza, 2018. év március hó 29. nap.

A
Képviselő-testületi tag aláírása
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