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H1/84-2/2020. 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 
január 16-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.  
 
Jelen vannak: Szőke László polgármester 

Mészáros Tibor alpolgármester 
Belya Attila képviselő  
Tóth Gyula képviselő 
   Fekete Tamás képviselő 

Hivatalból jelen vannak: 
Wiegerné Mészáros Erika aljegyző 
dr. Gáli Péter jegyző  
Benitsch István vezető-főtanácsos 

 
Szőke László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy jelen 
van 5 fő képviselő, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy dr. 
Szegedi János és Molnár Sándor képviselők hivatalos elfoglaltságuk miatt nem 
tudnak részt venni az ülésen.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Mészáros Tibor alpolgármester, képviselőt 
megválasztani.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül Mészáros Tibor alpolgármester, képviselőt jegyzőkönyv 
hitelesítőnek megválasztják.  
 
A jegyzőkönyv vezetésére Wiegerné Mészáros Erika aljegyzőt kéri fel. 
 
A polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontot, megkérdezi a 
képviselőket, van-e még valakinek javaslata a napirendi pontok közé felveendő és 
megtárgyalandó témakörben.  
 
Továbbiakban –mivel más napirendi javaslat nem hangzik el-, javasolja a testületi 
tagoknak fogadják el a rendkívüli nyilvános ülés végleges napirendi pontját.     
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
3/2020.(I.16.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 
16-i rendkívüli nyilvános ülésén az alábbi napirendi pont kerül megtárgyalásra: 
1. Közösségi ház kialakítása kapcsán ajánlattételi felhívás és dokumentáció 1. sz.  
módosításának elfogadása tárgyában döntés  
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Előterjesztő: Szőke László polgármester 
  

 
Felelős: Szőke László polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

1. Napirendi pont  
 Közösségi ház kialakítása kapcsán ajánlattételi felhívás és dokumentáció 1. sz. 
módosításának elfogadása tárgyában döntés  
(1. -2. számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy  a közösségi ház kialakítása tárgyú 
közbeszerzési eljárás kapcsán már a 2019. november 28-i testületi ülésen hozott 
döntéseket a képviselő-testület az  ajánlattételi felhívás tárgyában is. Elmondja 
azt is, hogy a megbízott közbeszerzési tanácsadó megküldte a felhívás 1. számú 
módosításához a kiegészítő tájékoztatást, melyben szereplő kérdéseket és 
válaszokat a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletének megfelelő tartalommal részletesen 
ismertetet. Elmondja azt is, hogy folyamatos egyeztetés folyik a tanácsadó, a 
műszaki ellenőr és a kivitelező között  a módosítások tekintetében is.  
Elmondja továbbá, hogy most arról kell döntenie a testületnek, hogy a javasolt 
módosítások és pontosítások  beépítésrekerüljenek az ajánlattételi felhívásba, 
mellyel a közbeszerzési szaktanácsadót bízzák meg.  
 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása, mivel 
kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzik el, így szavazásra teszi fel a 
napirendet. 
 
Elmondja még, hogy a tanácsadó javaslatára kéri, hogy név szerint szavazzanak a 
képviselők.  
 
Szőke László polgármester felkéri Wiegerné Mészáros Erika aljegyzőt a név 

szerinti szavazás lebonyolítására. 

Jelen lévő képviselők száma: 5 fő  

 A döntéshozatalból kizárt képviselők száma: 0 

Wiegerné Mészáros Erika aljegyző felolvassa a képviselők nevét és kéri 

szavazatukat:  

Szőke László polgármester: igen 
Mészáros Tibor képviselő: igen 
Belya Attila képviselő: igen 
Fekete Tamás képviselő: igen 
Tóth Gyula képviselő: igen 
Szőke László polgármester kihirdeti a név szerinti szavazás eredményét.  
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A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozzák: 
 
4/2020.(I.16.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat a „Közösségi Ház kialakítása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és dokumentációjának első számú 
módosítását a mellékelt tartalommal elfogadja. Egyúttal megbízza a felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót a szükséges lépések megtételére. 
A módosított ajánlattételi felhívás a határozat 1. számú melléklete. 
Felelős: Szőke László polgármester  
dr. Gáli Péter  jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
Több a nyilvános ülésen tárgyalni kívánt napirend nem volt, a polgármester az 
ülést bezárja. 
 

k.m.f 
 
 
 
  Szőke László       dr. Gáli Péter  
polgármester       jegyző 
 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: 
 
 
 
 

Mészáros Tibor  
alpolgármester, képviselő 


