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SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
2014. augusztus 29. 

 
napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének 

 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
 
 
 

Határozat szám Megnevezése 
 

116/2014. (VIII.29.) Napirendi pont elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők 
személyéről  

117/2014.(VIII.29.) KEOP-2014-4.10.0/N azonosító számú „Sajóbábony 
Önkormányzatának épületein történő napelemes, 
fotovoltaikus rendszer kiépítése” közbeszerzési eljárás 
eredményéről 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 
Készült:  2014. augusztus 29. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó 

termében. 
 
Tárgy: Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli, nyílt ülése. 
 
Az ülést vezeti:: Nagy Imre polgármester 
 
Szavazati joggal jelen vannak:  

 
Nagy Imre polgármester 
Gazda Lajos alpolgármester  
Bencs Gábor képviselő 
Lakatos Jenő képviselő 
Sebők Lajos képviselő 

 

 
Távol maradt:  

 

   Dr. Varga Eszter képviselő 
Ráduly József képviselő 

 

(Kezdéskor 5 fő, ülés végén 5 fő.) Jelenléti ív mellékelve. 
 
Meghívottként jelen vannak:  

 
Likai-Tóth Adél jegyző 
 

 
Távol maradt: Király Gáborné aljegyző 
 
Jegyzőkönyvvezető: Fodor Valéria igazgatási előadó 
 
Nagy Imre polgármester: Köszöntöm a megjelenteket és megállapítom, hogy a Képviselő-
testület határozatképes, hiszen 7 fő képviselőből 5 fő képviselő jelen van. A mai ülést 
telefonon hívtam össze, akkor elmondtam a napirendi pontot is. Most ismertetem a napirendi 
pontra vonatkozó javaslatot: 
 

1. Döntés a KEOP-2014-4.10.0/N azonosító számú pályázat közbeszerzési eljárás 
eredményéről 

 
Jegyzőkönyv hitelesítőknek jelölöm Gazda Lajos alpolgármestert és Lakatos Jenő képviselőt. 
 
Más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra tette, aki egyetért a napirendi pont 
megtárgyalásával, valamint a jegyzőkönyv hitelesítők személyével, kézfeltartással jelezze. 
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A döntéshozatalban részt vett 5 fő. 
A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta a napirendi pontot, a jegyzőkönyv hitelesítők személyét, és az alábbi határozatot 
hozta. 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
116/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozata 

 
Napirendi pont elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 

 
1. Döntés a KEOP-2014-4.10.0/N azonosító számú pályázat közbeszerzési eljárás 

eredményéről 
 

 
Jegyzőkönyv hitelesítők Gazda Lajos alpolgármester  és Lakatos Jenő képviselő. 
 
 
1. napirendi pont: Döntés a KEOP-2014-4.10.0/N azonosító számú pályázat 

közbeszerzési eljárás eredményéről 
 
 
Nagy Imre polgármester: Ismerteti Creativ Energy Kft ajánlatát.  Az ajánlat tartalmazza a 
tenderterv elkészítését, a Hálózati Szolgáltató hozzájárulások beszerzését, a támogatói okirat 
hatálybalépését követően a kiviteli terv elkészítését. A megvalósítás helyszínei a 
következőek: Polgármesteri Hivatal 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. sz. , Szabadidőközpont 
és Könyvtár 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. sz., Napközi Otthonos Óvoda 3792 Sajóbábony, 
Erkel Ferenc út 4.sz., Napközi Otthonos Óvoda 3792 Sajóbábony, Kossuth Lajos út 46. hrsz. 
520,   Szociális étkeztető 3792 Sajóbábony, Iskola tér 3. , Műszaki Ellátó Szervezet, 3792 
Sajóbábony, Arany János út 5., Sporttelep, 3792 Sajóbábony, Hrsz: 820. 
 
Lakatos Jenő képviselő: Minden pályázati lehetőséget ki kell használni. 
 
Nagy Imre polgármester: A napirenddel kapcsolatban van valakinek kérdése? Amennyiben 
nincs, ismertetem a határozati javaslatot, és szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy 1. 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő- testülete Ajánlatkérő a Vállalkozási szerződés 
Sajóbábony Önkormányzatának épületein történő napelemes, fotovoltaikus rendszer 
kiépítésére, a KEOP-2014-4.10.0/N azonosító számon igényelt pályázati forrás 
felhasználásával tárgyban indított a Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli, 
tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás nyertesének a CreatívEnergy Kft. (3532 Miskolc, 
Miklós utca 8.) Ajánlattevőt hirdeti ki. 2. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy 
döntéséről az érintetteket tájékoztassa és felhatalmazza, hogy a nyertes Ajánlattevővel a 
kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződést az ajánlatban meghatározott összegben aláírja, 
kézfeltartással jelezze. 

A döntéshozatalban részt vett 5 fő.  
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
határozatot hozta.  
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Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

117/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozata  
 

KEOP-2014-4.10.0/N azonosító számú „Sajóbábony Önkormányzatának épületein történő 
napelemes, fotovoltaikus rendszer kiépítése” közbeszerzési eljárás eredményéről 

 

 

1. Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő- testülete Ajánlatkérő a Vállalkozási 
szerződés Sajóbábony Önkormányzatának épületein történő napelemes, fotovoltaikus 
rendszer kiépítésére, a KEOP-2014-4.10.0/N azonosító számon igényelt pályázati 
forrás felhasználásával tárgyban indított a Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény 
közzététele nélküli, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás nyertesének a 
CreatívEnergy Kft. (3532 Miskolc, Miklós utca 8.) Ajánlattevőt hirdeti ki. 

2. A Képviselő – testület felhívja a polgármestert, hogy döntéséről az érintetteket 
tájékoztassa és felhatalmazza, hogy a nyertes Ajánlattevővel a kivitelezésre vonatkozó 
vállalkozási szerződést az ajánlatban meghatározott összegben aláírja. 

 

Felelős:  Nagy Imre polgármester 
Határidő: azonnal  

 

Nagy Imre polgármester:  
Van valakinek valamilyen indítványa, kérdése, amennyiben nincs, az ülést bezárom.  
  
 

 
K.m.f. 

 
 
 

   
   Nagy Imre sk.       Likai-Tóth Adél sk. 

           polgármester                       jegyző 
  

 
 
Hitelesítők: 

 
 

Gazda Lajos sk.                                  Lakatos Jenő sk. 
              alpolgármester                képviselő 

 
 


