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Készült:  

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2016.03.29-én 14:30 órakor kezdődő Pénzügyi 

Bizottsági és Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülésén. 

Jelen vannak: 

Pénzügyi Bizottsági tagok: Nagy István, Dr. Mádi Csaba, Varga Imréné, Varga Józsefné, Szénás Zsoltné 

 

A hivatal részéről: Pásztor Béla - polgármester, Cserháti Ferenc - alpolgármester, Garai Tamás – jegyző, 

Niedermayer Miklósné - aljegyző, Jáger Ágnes – pénzügyi osztályvezető, Kontra Klára - 

adóosztály vezető, Megyeri Sándor - Műszaki osztályvezető 

 

Meghívottak: Szalontai Boldizsár, Dr. Marik György, Bobál Imréné, Csécsyné Dr. Drótos Edina 

 

Nagy István, a Pénzügyi bizottság elnöke szeretettel köszönti a bizottság tagjait, a megjelenteket az ülést 

megnyitja. Megállapítja, hogy a Pénzügyi Bizottság 5ővel határozatképes. Egy napirendi pontot javasol. A 

napirend elfogadására kér a bizottság tagjait. A bizottság egyhangúan elfogadta a napirendet.  

 

Napirend 

Tárgy: Előadó: 

 

1.) A nyertes ajánlattevő kiválasztása „A Veresegyház, Újiskola u. 15.  szám  Nagy István 

alatti ingatlanon „Szófogadó” általános iskola kialakítása” elnök tárgyú  elnök 

közbeszerzési eljárásban  

 

1.) A napirendi pont tárgya: A nyertes ajánlattevő kiválasztása „A Veresegyház, Újiskola u. 15. szám  

 alatti ingatlanon „Szófogadó” általános iskola kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 A napirendi pont előadója: Nagy István elnök   

 

Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Cserháti Ferenc: Azért van szükség a pénzügyi bizottság döntésére, mert a nyertes pályázó 8 millió forinttal 

meghaladja az előzetesen becsült értéket. A különbözetet az Önkormányzatnak kell kifizetnie. Egy ár volt a 

becsült érték alatt, de az a jelentkező nem adta meg az elvárt garanciát, csak a minimumot. Nem az ár 

döntötte el a közbeszerzést, hanem a komplett ajánlat. A bíráló bizottságnak nem volt elég szakértelme a 

bíráláshoz, ezért egy szakértelemmel rendelkező cég bírálta a pályázókat. A többlet költség a tartalékkeret 

terhére történik. 

 

Nagy István: Olyan jellegű kényszerhelyzetbe lépett az Önkormányzat, hogy a pénzügyi bizottság csak 

támogatni tudja az előterjesztést. 

 

Cserháti Ferenc: A beruházás májusban kezdődik, egy háromoldalú megállapodás keretei között. 

 

Nagy István: Szavazásra kéri a Pénzügyi Bizottság tagjait. 

 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi 

határozatot: 

42/2016.(III.29.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat 

      Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága A 

      nyertes ajánlattevő kiválasztása „A Veresegyház, Újiskola u. 15.  



      szám alatti ingatlanon „Szófogadó” általános iskola kialakítása” 

      tárgyú  közbeszerzési eljárásban című előterjesztést elfogadta 

      és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra  

Határidő: 2016.03.29. 

 Felelős: Nagy István elnök 

 

 

Több hozzászólás nem lévén az elnök köszönik a részvételt, és ülést 14:40-kor bezárta. 

 

 

 

 

 

  Nagy István      Brummel Nikoletta  

     elnök                 jegyzőkönyv-vezető 

 

 

 

Kmf. 


