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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 17-én 14.48 
órakor, Lajosmizse Városháza Dísztermében megtartott soros nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Majoros István 
képviselők.  
Bejelentéssel távol: Czigány Lajos és Makainé Antal Anikó képviselők 2 fő. 
A Képviselő-testület létszáma összesen 3 fő. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyző 
           
Egyéb meghívottak:   Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető 

Horváth Sándor pályázati referens 
   
Jegyzőkönyvvezető:    Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző 
 
Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai rendkívüli nyílt 
ülésünkön megjelent. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 3 fő képviselő jelen van.  
Czigány Lajos és Makainé Antal Anikó képviselők mai napon nem tudnak részt venni az ülésen. 
A meghívóban egy napirendi pont szerepel. Van-e esetleg valakinek más napirendre javaslata? 
Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért így a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 

 Napirend 
 

Előterjesztő 
 

1. Óvoda bővítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezárásához 
szükséges döntések meghozatala 

 

Juhász Gyula 
polgármester 
 

1. napirendi pont: 
Óvoda bővítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezárásához szükséges döntések 
meghozatala  
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Polgármester Úr ismertette az Óvoda bővítésével kapcsolatos 
közbeszerzési eljárás lezárásához szükséges döntések meghozataláról szóló előterjesztést és a 
határozat-tervezetet. További döntések május 28-án a következő testületi ülésen történne meg. 
Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Horvát Sándornak átadom a szót. 
 
Horváth Sándor pályázati referens: A kivitelezői szerződés a közbeszerzési dokumentáció 
részét képezi, abban meg van jelölve, hogy szerződést követő 10 munkanapon belül kell átadni 
a munkaterületet munkavégzésre. Eredményhirdetést követően felvesszük a kapcsolatot a 
Gomép Kft-vel és elindítjuk a beruházás előkészítő folyamatait.  
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Juhász Gyula polgármester: A munkálatoknak nyáron be kell fejeződnie, mert szeptemberben 
rendelkezésre kell állnia az új tornaszobának az óvoda részére. Van-e valakinek még kérdése, 
véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-
tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal 
– ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg: 
 
21/2018. (V.17.) ÖH. 
Az „Óvoda bővítése tornateremmel és egyéb 
felújítási munkák Felsőlajoson” 
tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásához 
szükséges döntések meghozatala 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Óvoda bővítése 
tornateremmel és egyéb felújítási munkák Felsőlajoson” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban a bírálóbizottság javaslata alapján úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás 
nyertese a GOMÉP Kft. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített 
fejlesztéshez szükséges összesen bruttó 26.376.733.- forintot biztosítja Felsőlajos 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 
3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Felsőlajos Község 
Önkormányzata 2018. évi Céltartalék részletezése táblázat 1.4. TOP-1.4.1-15-
BK1-2016-00021 pályázat önereje sora terhére 3.389.100.- forint összegben, 
valamint az 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai 
táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére 22.987.633.- forint összegben. 

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 
soron következő költségvetési rendelet módosításánál a határozat 2. pontjában 
foglalt összeg átvezetéséről a költségvetésében gondoskodjon. 

4) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az eljárást lezáráshoz szükséges dokumentumokat elkészítse és aláírja, az 
eredmény kihirdetésére. 

5) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a 13/2018. (III.29.) határozatával már korábban elfogadott, az eljáráshoz 
tartozó dokumentáció részét képző szerződés-tervezet megkötésére. 

Határidő: 2018. május 17. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
Juhász Gyula polgármester Mivel más napirendi pont nincs a mai Képviselő testületi ülést 
12.54 órakor bezárom. 
 

kmf. 
 

 
 

  Juhász Gyula sk.       dr. Balogh László sk. 
      polgármester       jegyző 

 
 


