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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.11.27.-én,  

               de. 9.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:   Rudabánya Önkormányzat 

 

 

Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres Lajos alpolgármester, Novák Péter 

alpolgármester, Hadobás Sándor képviselő- testületi tagok, összesen 4 fő. 

Szögedi Szabolcs, Szél Miklós, Jancsurák Árpád képviselő-testületi tagok 

távolmaradásukat előre jelezték. 

 

 

Tanácskozási joggal meghívott és megjelent a ülés teljes időtartamára: 
 

Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző  

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző 

 

Szobota Lajos polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait és a tanácskozási joggal 

meghívott címzetes főjegyző urat. Megállapította, hogy a testület 7 tagja közül 4 fő megjelent, 

így az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Javaslatot tett a testületi ülés napirendi pontjára, 

melyet a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el: 

 

1. A „Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése Rudapithecus 

Park és tájház kialakítása Rudabányán” tárgyában indított közbeszerzési eljárást 

lezáró döntés 
 

Előadó: Szobota Lajos 

         polgármester 

  

2. Indítványok, javaslatok, tájékoztatók 

 

    

Első napirendi pont tárgya: A „Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő 

fejlesztése Rudapithecus Park és tájház kialakítása Rudabányán” tárgyában indított 

közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

 

 

 Előadó: Szobota Lajos 

                   polgármester 
 

Szobota Lajos polgármester: elmondta, hogy szükséges a képviselő-testület döntése a 

„Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése Rudapithecus Park és 

tájház kialakítása Rudabányán” tárgyában indított közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

meghozatalához. 

 

Az eljárás nyertesének mindkét rész vonatkozásában BORSODSZER Kft. ajánlattevőt 

nevezik meg.  
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A szavazásban 4 fő képviselő vett részt. 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal  tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

97/2014. (XI. 27.) határozata 

                                      közbeszerzési eljárást lezáró döntésről 

                                       

 

Képviselőtestület – a polgármester előterjesztésében – megtárgyalta a „Kazincbarcika és 

vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése Rudapithecus Park és tájház kialakítása 

Rudabányán” tárgyában indított közbeszerzési eljárás lezárására tett javaslatot. 

 

A Bíráló Bizottság döntését, mely szerint a Közbeszerzési Szabályzat alapján a BRAND 2001 

Kft. ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdése d) és e) pontja alapján érvénytelenítette, a 

Képviselőtestület jóváhagyja. 

 

Rudabánya Város Önkormányzata által az SH/1/1 azonosító számú „Kazincbarcika és 

vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése Rudapithecus Park és tájház kialakítása 

Rudabányán” tárgyú projekt keretén belül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 122/A. § szerint indított hirdetmény 

közzététele nélküli eljárásban a Képviselőtestület – figyelemmel a Bíráló Bizottság írásbeli 

szakvéleményében foglaltakra, valamint arra, hogy a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és 

Szolgáltató Nonprofit Kft. az eljárás dokumentációit megvizsgálva, az értékelési 

dokumentációt jóváhagyta - az eljárás nyertesének mindkét rész vonatkozásában  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

BORSODSZER Kft. (3780 Edelény, Petőfi utca 5.)  

ajánlattevőt nevezi meg.  

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, Szobota Lajos polgármester megköszöni a 

testületi ülésen a megjelenést és azt 9.10 órakor bezárta. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

Szobota Lajos                                                                                                Dr. Sallai Árpád   

polgármester                                                                                                címzetes főjegyző                     
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