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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én  
     17 órai kezdettel megtartott üléséről 
 

Az ülés helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme  
 
Jelen vannak:  

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester  
Bálint Ira 
Csontos József 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna  
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
    
Meghívottként megjelentek: 
 Szecskő Tiborné Napköziotthonos Óvoda igazgatója 
 Kissné Matin Éva Általános iskola igazgatója 
 Tóthné Kis Ildikó Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület elnöke 
 Nagy Gábor Polgárőr Egyesület Parancsnoka 
 Benedek János Tűzoltó Egyesület Parancsnoka 
 Ozsvári Dénes Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület képviseletében 
 Dr. Ludányiné Prém Judit Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja 
 Ludányi Ferenc Római Katolikus Egyházközség Világi Elnöke 
 Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 
 Ombódi Judit igazgatási előadó - jkv. vezető 

  
Nagy Károly:  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 5 jelen 
van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő 
napirendekkel. 

Napirendi javaslat: 
 

I. napirend: A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 
                 Előadó: Nagy Károly polgármester 
                             
II. napirend: A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása   
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
III. napirend: Az önkormányzat I. féléves beszámolójának elfogadása 
    Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
IV. napirend: A támogatásban részesült Egyesületek 2014. évi beszámolója 
     Előadó: Egyesületek elnökei 
 
V. napirend:  A ciklus eredményeit értékelő beszámoló 

     Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
VI. napirend: Indítványok, bejelentések  

  
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslattal, 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyetért. 
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Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Jenei Károly és Csontos József személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 

Napirend előtt:     

 
1. A két ülés között végrehajtott feladatok 
 
Nagy Károly: 

- a nyári szünetben, az óvodában és az óvoda konyháján a kötelező fertőtlenítő festési 
munkálatokat elvégezték, 

- az IKSZT festése és karbantartása folyamatban van, 
- nyáron a művelődési ház két öltözőjének festése megtörtént, 
- az augusztusi rendezvényre 15 db padot vásároltak, melynek költsége 112.500 Ft a 

költségvetésben szerepelt, 
- az augusztusi rendezvény sikeresen lezajlott, 
- az Önkéntes Tűzoltó Egyesület augusztus 2-án ünnepélyes gyűlést tartott, ahol jó volt látni az 

összekovácsolódott csapatot, 
- a Geisingen-i látogatás alkalmával felavatták a testvérkapcsolati táblát, melynek párját az 

augusztusi rendezvényen Gyöngyöstarjánban is megtették, 
- szeptember 1-től az elmúlt évhez hasonlóan, kulturális közmunkás segíti az IKSZT munkáját, 

2015. június 30-ig, 
- Varnyú Rita IKSZT dolgozó, kérte szeptember 1-től közös megegyezéssel történő 

munkahelyváltását, Atkáron fog dolgozni, mint tanítónő, 
- Augusztus 24-én a Pávakör egy versenyen vett részt, ahol külön díjban részesült, 
- Augusztus 25-én helyszíni bejárást kezdeményeztek a KÖZÚT részvételével a Hősök utca út 

állapotával kapcsolatban, 
- Augusztus végén 7 polgármesterrel főzőversenyen vettek részt, Lendván, ahol több magyar 

politikussal is megismerkedett, akiket meghívott Gyöngyöstarjánba. Többek között Tarlós 
István főpolgármester urat, Szentiványi urat, Magyarország Szlovén konzulját, és Szlovénia 
Magyarországi nagykövetét, 

- aláírásra került a Földművelésügyi Minisztériumban a szelektív hulladékgyűjtési pályázatra 
vonatkozó szerződés, 

- tegnap Kistérségi Társulási ülésen vett részt, ahol elfogadásra került a féléves beszámoló. 
  

A Képviselő-testület a két ülés között végrehajtott feladatokról szóló tájékoztatót 5 igen, 
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
 

 
2. Általános iskola tájékoztatója 
 
Kissné Matin Éva: 
Az idei tanévet 148 tanuló kezdte el. Két fő az un. kis gimiben folytatja tanulmányait, 3 fő a 
gyöngyössolymosi általános iskolában fog tanulni, 1 magántanulónak pedig megszűnt a Magyarországi 
tartózkodása. 
Áttanítással minden tantárgyat szakos tanár fog tanítani.  
Ez úton köszöni meg a művelődési ház két öltözőjének a festését, hiszen azt évközben a tanulók is 
használják. Szeretné, ha Gyöngyöstarján honlapján az iskolának is helyet biztosítanának. 
 
A Képviselő-testület az általános iskola tájékoztatót 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
 
 
3. Napközi Otthonos Óvoda tájékoztatója 
(tájékoztató írásban csatolva) 
 
A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda tájékoztatóját 5 igen, 0 nem szavazattal, 
0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
 



 113 

 
4. Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
A bizottsági ülésen az augusztusi rendezvényről beszéltek, a programot véglegesítették. Ez úton köszöni 
meg a két művelődésszervező munkáját. 
 
A Képviselő-testület a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatóját, 5 igen, 0 
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett tudomásul veszi. 
 

I. napirend: A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 
 
Nagy Károly:  
a lejárt határidejű határozatokra vonatkozóan az alábbi jelentést teszi: 
 

- A 31/2014.(VI.17.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a 
hulladékgazdálkodási szerződés megkötéséről. A szerződés aláírásra került.  

- A 32/2014.(VI.17.) számú határozatában a Képviselő-testület a Damjanich utca és a 
Petőfi utcai járda felújításáról döntött. A munkálatok befejeződtek az utca és a járda felújítása 
megtörtént. 

- A 34/2014.(VI.17.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a mezőőri 
szolgálattal összefüggő intézkedésekről. Az állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírása 
megtörtént. Egy pályázat érkezett, amely azonban nem felelt meg a kiírásnak. A tanfolyam 
még nem indult el, bizonyos létszám felett (6 fő esetén, s eddig csak 4 fő jelentkezett) indítják 
csak el. 

- A 35/2014.(VI.17.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött a 2013. évben 
végzett gyámhatósági és gyermekjóléti munkáról készített értékelés kiegészítéséről. Az 
értékelést megküldték a Heves Megyei Kormányhivatal részére. 

- A 36/2014. (VII.3.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött Szecskő Tiborné 
igazgatói kinevezéséről. A kinevezést megküldték a MÁK-nak.  

- A 37/2014. (VII.3.) számú határozatában a Képviselő-testület döntött Szecskő Tiborné 
intézményvezetői pótlékénak megállapításáról. A pótlék megállapítása megtörtént. 

- A 38/2014. (VII.3.) számú határozatában a Képviselő-testület a közbiztonsági 
beszámoló elfogadásáról döntött. A beszámoló elfogadása megtörtént, melyről a Gyöngyösi 
Rendőrkapitányságot értesítették. 

- A 40/2014. (VII.3.) számú határozatában külterületi ingatlan vásárlásáról döntött a 
Képviselő-testület. Erre vonatkozóan az ügyvéd Úr intézi a szerződést, a birtokba adást. 

Kéri a képviselőket, hogy a lejárt határidejű határozatokra vonatkozó jelentéseket fogadják el. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a lejárt határidejű 
határozatokra vonatkozó jelentéseket jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

II. napirend: A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása   

(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Részletes tájékoztatást ad a táblázatokról. 
 
Nagy Károly: 
A Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke egyéb elfoglaltsága miatt nem tud a testületi ülésen részt venni, 
ezért felkéri a Bizottság tagját, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a Bizottság véleményéről. 
 
Csontos József: 
A Pénzügyi és Szociális Bizottság az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását 
megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja. 
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Nagy Károly: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött, az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetés módosítására vonatkozó rendelet tervezetet elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, az alábbi rendeletet 
alkotja: 

 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (IX.17.) ÖNKORMÁNYZATI 
RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL  
SZÓLÓ 1/2014.(II.12.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 
  (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 

III. napirend: Az önkormányzat I. féléves beszámolójának elfogadása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Részletes tájékoztatást ad a kiküldött táblázatokról. 
Elmondja, hogy mind a bevételek, mind a kiadások teljesítése időarányos, eltérés nem tapasztalható. 
 
Csontos József: 
A Pénzügyi és Szociális Bizottság az Önkormányzat 2014. évi I. féléves költségvetési beszámolóját 
megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja. 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, módosító indítvány nem volt. Kéri a képviselőket, aki az Önkormányzat 2014. évi I. féléves 
költségvetési beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodás mellett határozathozatal 
nélkül a 2014. évi költségvetés I. féléves beszámolóját elfogadja, az abban foglaltakkal 
egyetért. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A költségvetés I. féléves beszámolója is tartalmazza, hogy az Önkormányzat anyagi helyzetének javítására 
rendkívüli önkormányzati támogatást lehet kérni. A támogatási igény benyújtását a költségvetési törvény 
teszi lehetővé. A támogatási kérelemhez csatolni kell a Képviselő-testület erre vonatkozó határozatát. 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, amely az ÖNHIKI 
támogatására vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter részére Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. melléklet I. 4. pontja alapján rendkívüli 
önkormányzati támogatás iránt támogatási kérelmet nyújtson be.” 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2014. (IX. 11.) KT 

határozata 
 

rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter részére Magyarország 2014. évi központi 
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költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. melléklet I. 4. pontja alapján rendkívüli 
önkormányzati támogatás iránt támogatási kérelmet nyújtson be. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
 

IV. napirend: A támogatásban részesült Egyesületek 2014. évi beszámolója 
 
1. Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Megköszöni a Tűzoltó Egyesület munkáját, régi és összekovácsolt csapatról 
van szó. 
Kéri a képviselőket, aki az Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolóját tudomásul veszi, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület beszámolóját jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
2. Polgárőr Egyesület beszámolója 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Úgy érzi, hogy ennek az Egyesületnek vannak még tartalékai, amit ki kell 
használnia. Nagy segítséget nyújtott az Egyesület az Önkormányzat részére a térfigyelő rendszer 
kiépítésének pályázatánál és elszámolásánál, amit ez úton is köszön. 
Kéri a képviselőket, aki a Polgárőr Egyesület beszámolóját tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a Polgárőr 
Egyesület beszámolóját jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
3. Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület beszámolója 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Tóthné Kis Ildikó: 
Szóbeli kiegészítése nincs, de szeretné megkérdezni, hogy a falumúzeum vagyonhasznosítási szerződése 
mikor kerül aláírásra? 
 
Nagy Károly: 
A vagyonhasznosítási szerződést most már célszerű az új Képviselő-testülettel megkötni. 
Más hozzászólás, kérdés nem volt. Nagyon jól működő egyesületről van szó, sikeres jövőt kíván részükre. 
Kéri a képviselőket, aki a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület beszámolóját tudomásul veszi, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a Világos 
Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület beszámolóját jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
4. Községi Sportkör beszámolója 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Megköszöni a vezetőségnek a munkáját, kiemelve Jenei Károly és 
családjának önfeláldozó tevékenységét, hiszen ilyen magas szinten Gyöngyöstarjánban a labdarúgás még 
nem volt. 
Az eredmények magukért beszélnek. 
Kéri a képviselőket, aki a Községi Sportkör beszámolóját tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a Községi Sportkör 
beszámolóját jóváhagyólag tudomásul veszi. 
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V. napirend: A ciklus eredményeit értékelő beszámoló 
 
Nagy Károly: 
Az elmúlt négy évben sokat kellett olyan ügyekkel foglalkozni Önkormányzati szinten, amelyeket 
törvények határoztak meg. Tulajdonképpen álválasztási lehetőségek közül kellett dönteni. Ilyen 
álválasztási lehetőség volt az iskola működtetésének önkormányzati kézbe kérése, vagy annak a 
törvénynek az elfogadtatása, amely a közös hivatalok létrehozásáról rendelkezett. Mindkét esetben meg 
kellett küzdeni demagóg nézetekkel, antiszemita indíttatású felvetésekkel.  
A Képviselő-testület mind két esetben a józan ész, a településért tett esküjüket betartva döntött. E 
mozgalmas ciklusban egy sor karbantartást, fejlesztést is sikerült végrehajtani, elindítani. 

- Évente  4 millió Ft-ot költött az Önkormányzat az utak kátyúzására, javítására. Ez összesen 16 
millió Ft önerős költség, 

- A mobil színpadot 4,3 millió Ft pályázati pénzből készítették el, 

- Hangos hírmondót szintén 2,6 millió Ft pályázati pénzből felújította az Önkormányzat, 

- Az IKSZT –t 28 millió Ft pályázati pénzből alakította ki az Önkormányzat, 

- IKSZT programra oktatásokra nyert az Önkormányzat 4 millió Ft-ot, 

- Fa-aprítékolós kazánokat, traktort, fűnyírókat, utánfutót vásárolt az Önkormányzat 14,5 millió 
Ft- ból, 

- A régi szeméttelepet felszámolták. Ezzel kapcsolatban a rekultivációs pályázaton az 
Önkormányzat 100 millió Ft-ot nyert, 

- Térfigyelő kamerák kiépítésére, pályázaton az Önkormányzat 4,5 millió Ft-ot nyert, 

- Patakok, árkok rendbetételére nyertek 1 millió Ft-ot és a közmunka programban elvégezték azok 
javítását és karbantartását, 

- Egyedi hulladékgyűjtő edényekre nyert az Önkormányzat 12 millió Ft-ot,  

- A Damjanich utcát önerőből újította fel az Önkormányzat, melynek költsége 15 millió Ft, 

- Az iskolaudvarra nyert az Önkormányzat egy műfüves sportpályát, 32 millió Ft összegben. A 
kivitelezése 2015 tavaszán lesz meg, 

- A focipálya mögötti területen szabadidőteret alakított ki az Önkormányzat, 3,8 millió Ft pályázati 
pénzből, 

-  Ebben a ciklusban 238,7 millió Ft-ot tudott az Önkormányzat a falu fejlesztésére áldozni. 

Jelenleg 2 db pályázati lehetőség nyított, az egyiket már készítik, ami az intézmények fűtés és világítás 
korszerűsítéséről szól, kb. 40 millió Ft-os, és 100 %-os támogatású pályázat.  
A másik a közvilágítás korszerűsítésére vonatkozik, amelynek elkészítéséről a pályázatírókkal folyik az 
egyeztetés, és kb. 20 millió Ft-os , 100%-os támogatású pályázat. 
 
Az elmúlt négy év minden nehézség ellenére sikeres ciklus volt. Szerettek volna még többet fejleszteni, de 
aki a földön jár, az tudhatja, hogy a nem hátrányos helyzetű kistelepüléseknek morzsák jutnak.  
Főleg az infrastruktúra kiépítését, fejlesztését támogatták, Gyöngyöstarján ezen már rég túl van.  
A következő ciklus egy új kihívás, új lehetőség lesz. 
Kívánja az újonnan felálló Testületnek, legyen az bármilyen összetételű is, hogy az eddigi képviselőkhöz 
hasonlóan, Gyöngyöstarján javára és gyarapítására fordítsa minden energiáját! 
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Jenei Károly: 
A műfüves sportpálya kialakításával kapcsolatban elmondja, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség, a 
Heves Megyei Igazgatóval karöltve, együtt, azon dolgozik, hogy a munkálatok még ebben az évben 
elkezdődjenek. Mind ez a TAO rendszertől függ. Tudomása szerint az OTP tartalékba helyezte a 
támogatás összegét.  
 
Nagy Károly: 
Kéri a képviselőket, aki a ciklus eredményeit értékelő beszámolóval egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a polgármester 
ciklus eredményeit értékelő beszámolóját jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

VI. napirend: Indítványok, bejelentések 
 
1. Közbeszerzési Szabályzat 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A szelektív hulladékgyűjtési pályázat megvalósítására közbeszerzési eljárást kell kiírni. Ehhez azonban a 
közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata szükséges. 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött határozati 
javaslatot, amely a közbeszerzési szabályzatra vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2014. (IX. 11.) KT 

határozata 
 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának és Intézményeinek  
 
 

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 
 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. 
törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. §- a értelmében az alábbi Közbeszerzési Szabályzatot (továbbiakban: 
Kbsz.) alkotja: 
 

1. § 
A Kbsz. célja és hatálya 

 
(1) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő a Kbsz- ben határozza meg a közbeszerzési 

eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, 
illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési 
eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. 

 
(2) A Kbsz. hatálya Gyöngyöstarján Község Önkormányzata (a továbbiakban: ajánlatkérő) Kbt. hatálya 

alá tartozó árubeszerzéseire, szolgáltatás megrendeléseire, építési beruházásaira, építési és 
szolgáltatási koncesszióira, valamint tervpályázataira (a továbbiakban együttesen: közbeszerzéseire) 
terjed ki. Az ajánlatkérő közbeszerzései során- ha beszerzéseinek értéke a Kbt. szerinti értékhatárt 
eléri vagy meghaladja- köteles a Kbt., valamint a Kbsz. rendelkezései szerint eljárni. 

 
(3) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő a Kbt. és jelen Kbsz. rendelkezései szerint 

folytatja le a fenntartásában, illetve irányítása alatt álló intézmények közbeszerzéseit is. 
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2. § 
Döntésre jogosultak 

 
(1) A Kbt. alkalmazásakor minden esetben a képviselő- testület dönt 

a.) a közbeszerzési eljárást megindító ajánlat(tétel)i/részvételi/konzultációra szóló 
felhívásról/tárgyalási meghívóról (a továbbiakban: felhívás) és/vagy annak legfontosabb feltételeiről 
(különösen: beszerzés tárgya, beszerzés tárgyának mennyisége, fizetési feltételek, alkalmassági 
kritériumok, teljesítési véghatáridő, a beruházás teljesítéséhez biztosított forrás megjelölése, 
ajánlatkérő műszaki ellenőre [építési beruházás esetén], ajánlatkérő tervezője [építési beruházás 
esetén], bírálati szempont[rendszer], teljesítés helye, dokumentáció ellenértéke, becsült érték, 
meghívandó ajánlattevők),  
b.) az ajánlattételi dokumentációról és/vagy annak legfontosabb feltételeiről (különösen: beszerzés 
tárgya, beszerzés tárgyának mennyisége, fizetési feltételek, alkalmassági kritériumok, teljesítési 
véghatáridő, a beruházás teljesítéséhez biztosított forrás megjelölése, ajánlatkérő műszaki ellenőre 
[építési beruházás esetén], ajánlatkérő tervezője [építési beruházás esetén], bírálati 
szempont[rendszer], teljesítés helye, dokumentáció ellenértéke, becsült érték, meghívandó 
ajánlattevők),  
c.) a felhívás esetleges módosításáról, illetve visszavonásáról,  
d.) az eljárás eredményéről,  
e.) amennyiben arra a Kbt. szerint az ajánlatkérőnek lehetősége van a meghívandó Kbt- ben előírt 
számú ajánlattevőről, 
f.) amennyiben az ajánlatkérő nem maga akarja a közbeszerzési eljárást lefolytatni, úgy annak az 
ajánlatkérőnek a meghatalmazásáról, aki az ajánlatkérő javára a közbeszerzési eljárást lefolytatja, 
g.) amennyiben több ajánlatkérő közösen valósít meg egy közbeszerzést, akkor a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásával maguk közül kiválasztott ajánlatkérő meghatalmazásáról. 
h.) amennyiben jogorvoslati eljárás indul a közbeszerzési eljárásban a Döntőbizottság végzésének, 
vagy határozatának bírósági felülvizsgálatáról. 

 
(2) Amennyiben a döntési jogosult az (1) bekezdés a- b) pontjai esetében a felhívás és dokumentáció 

legfontosabb feltételeiről dönt, külön döntés a felhívásról és dokumentációról már nem szükséges. 
 

(3) Az elfogadott, jóváhagyott felhívást, illetve az (1) bekezdés a- b) pontjai szerinti legfontosabb 
feltételeket minden esetben a polgármester írja alá. 

 
(4) Abban az esetben, ha a közbeszerzési eljárás nem hirdetmény közzétételével indul, a polgármester az 

esetlegesen bevonásra kerülő hivatalos közbeszerzési tanácsadót írásban meghatalmazhatja az 
elfogadott felhívás aláírására és meghatározott ajánlattevők részére történő közvetlen megküldésére. 

 
(5) Halaszthatatlan döntés vagy rendkívüli sürgősség esetén a jegyző javaslata alapján a polgármester 

jogosult a képviselő- testület hatáskörébe tartozó ügyben a közbeszerzési felhívásról (ajánlat[tétel]i 
dokumentációról), a felhívás esetleges módosításáról, illetve visszavonásáról, az eljárás 
eredményéről, továbbá amennyiben arra a Kbt. szerint az ajánlatkérőnek lehetősége van a 
meghívandó Kbt- ben előírt számú ajánlattevőről dönteni. A javaslatban a jegyző köteles megjelölni a 
döntés halaszthatatlanságának okát vagy a rendkívüli sürgősségre okot adó körülményeket. Ebben az 
esetben a jegyző köteles a polgármester döntéséről a képviselő- testületet a soron következő ülésén 
írásban tájékoztatni. 

 
(6) A közbeszerzési eljárások lebonyolításához esetlegesen bevont hivatalos közbeszerzési tanácsadó, 

illetve amennyiben bármely jogszabály hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonását kötelezővé teszi, 
úgy a hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról a becsült értéktől függetlenül a polgármester 
dönt.  

 
(7) Képviselő- testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni. 

 
(8) A közbeszerzési tervet minden év március 31. napjáig a Kbt- ben meghatározott feltételek szerint a 

jegyző készíti el és a polgármester hagyja jóvá. A közbeszerzési terv esetleges évközbeni módosítását a 
jegyző végzi oly módon, hogy a közbeszerzési tervet minden év június 30., szeptember 30., és 
december 31. napjáig felülvizsgálja és a módosítások, valamint a módosítások indokainak átvezetését 
követően haladéktalanul a polgármester elé terjeszti jóváhagyás végett. A közbeszerzési tervvel 
összefüggésben a Kbt. 31. §- ában foglalt kötelezettségek teljesítéséről a jegyző gondoskodik. 
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Amennyiben a Közbeszerzési Hatóság, vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított 
szervek kérik a közbeszerzési terv megküldéséről a jegyzőnek kell gondoskodni. 

 
(9)  Az éves statisztikai összegezés vonatkozó rendeletben meghatározott minta szerinti elkészítése, 

valamint határidőben (a tárgyévet követő év május 31. napjáig) történő megküldése, illetve a 
közzététele a jegyző feladata. Az éves statisztikai összegezést a képviselő- testület hagyja jóvá minden 
év április 30. napjáig. 

 
 
 

3. § 

Közbeszerzési Bíráló Bizottság 

 
(1) A Közbeszerzési Bíráló Bizottság (továbbiakban: KBB) jelen határozat 1. számú függelékében 

meghatározott legalább 3 tagból, illetve eseti jelleggel a polgármester által írásban felkért külső 
tag(ok)ból áll. A KBB tagjai a (3) bekezdésben foglalt feltétel teljesülését biztosító másik tagot 
jogosító előzetes írásbeli meghatalmazással helyettesíthetők. A KBB elnökét saját tagjai közül minden 
közbeszerzési eljárásban külön, egyszerű szavazattöbbséggel választja meg. 
 

(2) A KBB- nak a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező 
tagjai vannak.  

 
(3) A KBB akkor határozatképes, ha ülésén a (2) bekezdésben meghatározott szakértelmek 

mindegyikének legalább egy- egy képviselője jelen van. A KBB határozatait egyszerű 
szavazattöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 
 

(4) A képviselő- testület saját tagjai közül (beleértve a polgármestert is) kizárólag tanácskozási joggal 
rendelkező személyt delegálhat a KBB- ba. Az ilyen tag a KBB döntéshozatalában nem vehet részt. 

 
(5) A KBB írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési 

eljárást lezáró döntést 2. § szerint meghozó testület részére az ajánlat(ok) 
érvényességének/érvénytelenségének vizsgálatáról, valamint a bírálati szempontok szerinti 
értékeléséről (az ajánlatok eseteleges hiánypótlását, Kbt- ben foglalt javítását, megindokoltatását, 
tisztázását követően). 
 

(6) A KBB munkájáról jelen határozat 5. számú függelékében meghatározott tartalommal jegyzőkönyvet 
kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. 

 
4. § 

 
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 

 
(1) Az ajánlatkérő közbeszerzéseinek lebonyolítását a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 

(továbbiakban: Hivatal) végzi. A Hivatal köteles ellátni mindazon szervezési, adminisztrációs, 
iratkezelési és döntés- előkészítési feladatokat, melyek- a Kbt. és jelen Kbsz. alapján- az 
Önkormányzat közbeszerzéseinek jogszabályok alapján előírt lebonyolításához szükségesek. 

 
(2) A Hivatal közbeszerzésekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörei: 

a.) a közbeszerzési eljárás megindítása előtt meggyőződik arról, hogy fennállnak-e a megindítás 
feltételei (különös tekintettel a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére, a becsült értékre, az 
egybeszámítás szabályaira); 

b.) elkészíti a felhívást; 
c.) összeállítja a közbeszerzési dokumentációt; 
d.) a felhívások megküldése (közzététele), illetve megjelentetése, javítása, módosítása, visszavonása, 

hiánypótlása; 
e.) amennyiben a Kbt. értelmében kötelező, úgy a szerződés módosításáról, illetve teljesítéséről szóló 

tájékoztató megjelentetése; 
f.) összeállítja és megküldi a kiegészítő tájékoztatást; 
g.) összeférhetetlenség vizsgálata az eljárás kezdetétől a jogerős befejezéséig; 
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h.) a részvételi jelentkezések/ajánlatok átvétele, nyilvántartásba vétele, valamint a részvételi 
jelentkezési/ajánlat(tétel)i határidő lejártáig írásban és zártan beérkezett részvételi 
jelentkezések/ajánlatok felbontása; 

i.) a hiánypótlásokkal, felvilágosítás/indokolás kéréssel kapcsolatos intézkedések megtétele, a 
hiánypótlások megküldése; 

j.) a döntési javaslatok/előterjesztések, illetve a közbeszerzési eljárás iratainak 2. §- a szerinti 
döntéshozó, illetve KBB elé terjesztése; 

k.) kapcsolattartás a közbeszerzésekben érintett szervekkel, illetve személyekkel; 
l.) az egyes eljárási cselekmények során az adminisztrációs, iratkezelési, igazgatási szolgáltatási 

díj/közzétételi díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségek teljesítése; 
m.) szervezi és koordinálja az esetleges helyszíni bejárásokat; 
n.) a felhívásban meghatározott időpontban az eredmény kihirdetése; 
o.) a Kbt. előírásai betartásával az összegezésben észlelt bármely elírás (névcsere, hibás névírás, 

szám- vagy számítási hiba vagy más hasonló elírás) kijavítása és a kijavított összegezés összes 
részvételre jelentkező/ajánlattevő részére történő megküldése; 

p.) közbeszerzési szerződés aláírásra történő előkészítése, aláírásában való közreműködés; 
q.) a közbeszerzési dokumentumok tárolása, jogszabály által előírt ideig történő megőrzése oly 

módon, hogy azok azonosíthatóak, visszakereshetőek, és utólagosan ellenőrizhetőek legyenek; 
r.) koordinálja az eljárásban esetlegesen részt vevő szakértő(k), hivatalos közbeszerzési tanácsadó 

munkáját, részére a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó iratokat azonnal megküldi; 
s.) a KBB üléseit előkészíti (az ülés időpontjáról előzetesen tájékoztatja a tagokat, a 3. § (5) 

bekezdésben meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges dokumentumokat, illetve 
formanyomtatványokat eljuttatja a tagokhoz), az ülésről jegyzőkönyvet vezet; 

t.) eleget tesz a Kbt. nyilvánosság biztosítására, közzétételre és kommunikációra vonatkozó 
rendelkezéseiben foglalt kötelezettségeknek; 

u.) jogorvoslati eljárás esetén valamennyi szükséges dokumentumot a Döntőbizottság 
rendelkezésére bocsát határidőben, az előzetes vitarendezési és/vagy jogorvoslati kérelem esetén 
írásbeli észrevételt tesz, választ ad, szükség esetén a jogorvoslati tárgyaláson a személyes 
megjelenésről, képviseletről gondoskodik. 

v.) javaslatot tesz a 2. § szerinti döntési jogosultnak a Döntőbizottság végzésének, vagy 
határozatának bírósági felülvizsgálatára. 

 
(3) A Hivatal a (2) bekezdés a.) pontjában foglalt kötelezettségének írásban rögzített módon tesz eleget. 

 
(4) A Hivatal (2) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról a jegyző és a polgármester a 3. § (2) 

bekezdésében meghatározott szakértelemmel rendelkező ügyintézők útján gondoskodik. 
Felelősséggel a jegyző és a polgármester tartozik.  

 
(5) Amennyiben a 2. § (6) bekezdése értelmében a közbeszerzési eljárásban hivatalos közbeszerzési 

tanácsadó működik közre, úgy a megbízási szerződésben ki kell kötni, hogy a.) a 4. § (2) bekezdés b.)- 
f.), h.)- i.), n.)- p.) pontjaiban foglaltak teljesítése, illetve az azokban való közreműködés a hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó kötelezettsége; 
b.) a 4. § (2) bekezdés j.) pontjával összefüggésben döntéselőkészítő szakvéleményt készít; 
c.) a hivatalos közbeszerzési tanácsadóval megkötött megbízási szerződésben foglalt egyéb feltételek 
szerint az ajánlatkérőt a hivatalos közbeszerzési tanácsadó (ügyvéd) képviseli jogorvoslati eljárás 
esetén.  
 

(6) Az ajánlatkérő köteles hivatalos közbeszerzési tanácsadót (ügyvédet) bevonni 
a.) amennyiben az ajánlatkérő a Kbt- ben biztosított feltételek szerint nem kötött, önálló eljárási 

szabályokkal akar közbeszerzési eljárást lefolytatni. Ebben az esetben a hivatalos közbeszerzési 
tanácsadó kötelezettsége az önálló eljárási szabályok kialakítása és a közbeszerzési eljárás teljes 
körű lebonyolítása. 

b.) amennyiben az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásával szemben jogorvoslati eljárás indul. 
 

(7) Amennyiben a közbeszerzési eljárás során  
a) a beszerzés megvalósításához az ajánlatkérő részben, vagy egészben támogatásban részesül, vagy 
támogatás iránti igényt nyújtott be, úgy a támogatás forrásának, illetve a támogatást nyújtó 
személyének függvényében a vonatkozó jogszabályok által előírt közbeszerzés eljárás előzetes, vagy 
utólagos ellenőrzésére, adatszolgáltatásra, bejelentésre stb. vonatkozó intézkedések megtétele, illetve 
határidők betartása, és/vagy 
b) a beszerzés megvalósítása jogszabályi előírásnál fogva más közigazgatási szerv, hatóság előzetes 
engedélyétől függ, illetve központi ellenőrzést ír elő, úgy az előzetes engedélyezésre, központi 
ellenőrzésre vonatkozó intézkedések megtétele, illetve határidők betartása 
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a Hivatal feladata és felelőssége, azonban a bevont hivatalos közbeszerzési tanácsadó- a szükséges 
iratok rendelkezésre bocsátásával- a Hivatallal köteles együtt működni. 
 

 
5. § 

Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések 
 
(1) Az Önkormányzat közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései során a versenyeztetést egyszerű 

szabályok alkalmazásával kell biztosítani. A beszerzés tárgyától és értékétől függően főszabályként 
legalább három ajánlat bekérése szükséges, amelytől árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése 
esetén, illetőleg rendkívüli sürgősség esetén el lehet térni. Az ajánlatok bekéréséről a polgármester 
gondoskodik. A beérkezett ajánlatokat a polgármester értékeli, és bírálja el.  

 
6. § 

Felelősség 
 

(1) Valamennyi, a Kbsz. alapján a közbeszerzési eljárásokban részt vevő személy vagy szervezet köteles 
feladatait jogszerűen, a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon ellátni, a jogszabályi 
előírásainak megfelelően az eljárási cselekményeket határidőben elvégezni, a szükséges döntéseket 
határidőben és kellő körültekintéssel meghozni.  
 

(2) Az eljárások szabályszerűségéért, illetve jogszerűségéért a Kbsz- ben meghatározott feladatmegosztás 
szerint eljáró szervek, illetve személyek a felelősek.  

 
(3) Az eljárást lezáró döntésért a 2. § szerinti döntést hozó a felelős. 

 
(4) A közbeszerzési eljárásokban résztvevő köztisztviselők, ügyintézők a jelen Kbsz- ben meghatározott 

feladataik ellátása tekintetében fegyelmi felelősséggel tartoznak.  
 

(5) A Hivatal munkatársainak mulasztása esetén a jegyző köteles a mulasztást kivizsgálni, és munkáltatói 
jogkörében a szükséges intézkedéseket megtenni.  

 
7. § 

Záró rendelkezések 
 
(1) Jelen Kbsz- től eltérő, egyedi eljárási rend megalkotására a polgármester jogosult. 
 
(2) Jelen Kbsz. a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a kihirdetése után megkezdett 

közbeszerzések során kell alkalmazni. 
 

(3) Jelen Kbsz. hatályba lépésével a korábbi Kbsz. hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. számú függelék (KBB tagjai) 
2. számú függelék (összeférhetetlenségi, titoktartási nyilatkozat) 
3. számú függelék (felelősségi nyilatkozat) 
4. számú függelék (egyéni bírálati lap) 
5. számú függelék (jegyzőkönyvek kötelező tartalmi elemei) 
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1. számú függelék Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatához 
 
 
 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Közbeszerzési Bíráló Bizottságának tagjai: 
 

1. Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagok: 
- építési tárgyú közbeszerzéseknél: … 
- árubeszerzési tárgyú közbeszerzéseknél: … 
- szolgáltatási tárgyú közbeszerzéseknél: … 

 
2. Közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tag: … 

 
3. Jogi szakértelemmel rendelkező tag: … 

 
4. Pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag: …. 
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2. számú függelék Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatához 
 

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 
 
 
Alulírott  
 
Név: … 
 
Lakcím: ...  
 
, mint a közbeszerzési eljárásban közszolgálati jogviszony alá tartozó közreműködő  
, mint a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja 
, mint külső megbízott közreműködő (pl. független hivatalos közbeszerzési tanácsadó, lebonyolító, jogi 
szakértő stb. ) 
, mint a képviselő- testület tagja 
 
„…” tárgyú közbeszerzési eljárásban (A megfelelő szöveg aláhúzandó). 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)  24. §- a alapján  
 

kijelentem, 
 
hogy velem szemben a Kbt. 24. § -ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, mint kizáró körülmény 
nem áll fenn. 
 
Egyben kötelezettséget vállalok arra, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban 
tudomásomra jutott a Ptk. 2:47. §- ában meghatározott, közérdekű nyilvános adatnak nem minősülő 
adatot üzleti titokként kezelem, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos tudomásomra jutott adatokat, 
tényeket, titkot megőrzöm, azt sem az eljárás befejezése előtt, sem pedig azt követően jogosulatlan 
személy tudomására nem hozom. 
 
Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem megszegésének 
jogkövetkezményeiről.  
 
Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, minden befolyásolástól mentesen, saját kezűleg az 
alulírott helyen és napon írom alá. 
 
 
 
Kelt Gyöngyöstarján, 2014. ... 

 
……………………………………… 

Aláírás 
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3. számú függelék Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatához 

 

 

FELELŐSSÉGI  NYILATKOZAT 

 
 
Alulírott 
 
Név:  
 
Lakcím:  
 
, mint a közbeszerzési eljárásban közszolgálati jogviszony alá tartozó közreműködő  
, mint a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja 
, mint külső megbízott közreműködő (pl. független hivatalos közbeszerzési tanácsadó, lebonyolító, jogi 
szakértő stb. ) 
, mint a képviselő- testület tagja 
 
„…” tárgyú közbeszerzési eljárásban (A megfelelő szöveg aláhúzandó) 
 
elismerem és tudomásul veszem, hogy az eljárás során a tevékenységemmel az Önkormányzatnak 
okozott kárért: 
 

- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 160- 166. §- a szerinti, 
- a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. szerinti, 
- a létrejött megbízási szerződésben rögzített 

 
kártérítési felelősséggel tartozom (A megfelelő szöveg aláhúzandó).  
 
Kelt Gyöngyöstarján, 2014. ... 
 
 
 
       ……………………………. 
                                                        Aláírás  
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4. számú függelék Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatához 
 
 

EGYÉNI BÍRÁLATI LAP 
 

Az Közbeszerzési Bíráló Bizottság 201.. ... napján tartandó ülésére 
 
 

I. Közbeszerzési Bizottsági tag neve: …  
 
II. Képviselt szervezet: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata  
 
III. Közbeszerzés tárgya (adott esetben részenként):  

 

1. „…” 
 

 

 

IV. Közbeszerzési Bíráló Bizottsági tag bírálata: 
 

1. Érvényes ajánlatot tett:  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Érvénytelen ajánlatot tett + érvénytelenség oka1:  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 

                                                 
1
 Az alábbi érvénytelenségi okok közül lehet választani:  

a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be az ajánlatot; 

b) az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek ; 

c) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet 

az eljárásból kizárták; 

d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 

követelményeknek; 

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által 

előírt formai követelményeit; 

f) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz az ajánlat; 

g) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz az 

ajánlat; 

h) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb 

összegben bocsátotta rendelkezésre. 
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………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Bírálat szempontja szerint: 
- az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot tett:  

 
……………………………………………………………………………………… 

 
- az összességében második legelőnyösebb érvényes ajánlatot tett: 

 
……………………………………………………………………………………… 

 
- a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra érvényes ajánlatot tett:  

 
……………………………………………………………………………………… 
 

- a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra érvényes ajánlatot tett:  
 
……………………………………………………………………………………… 

 
4. Az előterjesztett döntéselőkészítő szakvéleményben foglalt határozati javaslattal: 

 
maradéktalanul egyetértek/nem értek egyet2. 
 

5. Az alábbi okból nem értek egyet az előterjesztett döntéselőkészítő szakvéleményben foglalt 
határozati javaslattal:  
 

………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Kelt Gyöngyöstarján, 2014. ... 
 ………………………………………………… 
 … 

                                                 
2
 Megfelelő rész aláhúzandó. 
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5. számú függelék Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatához 

 

 

EGYES JEGYZŐKÖNYVEK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

 
A részvételi jelentkezések, illetve az ajánlatok felbontásáról készült jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell: 
 
a.) az ülés helye; 
b.) a közbeszerzési eljárás tárgya és fajtája; 
c.) a résztvevők neve; képviselt szervezetek neve 
d.) a bontás megkezdésének időpontja; 
e.) az ajánlattevők neve (székhelye, telephelye, lakóhelye); 
f.) az ajánlattevők által kért ellenszolgáltatás; 
g.) az ajánlatok azon főbb számszerűsíthető adatait, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) 
alapján értékelésre kerülnek. 

h.) az ajánlatokra vonatkozó esetleges egyéb körülményeket 
i.) a bontás berekesztésének időpontja; 
j.) a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő aláírása, amennyiben a jegyzőkönyvet  
    nem közjegyző készíti. 
 
A KBB üléséről készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 
 
a) az ülés helye; 
b) az ülés megnyitásának időpontja; 
c) a közbeszerzési eljárás tárgya és fajtája; 
d) a résztvevők neve (jelenlétük minőségének, különösen szakértelmük, szavazati joguk feltüntetése); 
e) a felszólalók neve, és a hozzászólások lényege, illetve külön kérésre az elhangzottak szó szerinti 
rögzítése; 

f)  a bírálóbizottság javaslata az egyes ajánlatok/részvételi jelentkezések  
érvényességére/érvénytelenségére, az eljárás eredményességére/eredménytelenségére,  
g) az elbírálás szerinti értékelés; 
h) a határozatképesség megállapítása, a határozathozatalok módja és a szavazások számszerű 
eredménye; 
i) az ajánlatokra vonatkozó esetleges egyéb körülmények; 
j) az ülés berekesztésének időpontja; 
k) a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő aláírása. 
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2. 120 literes hulladékgyűjtők beszerzése ajánlatkérői adatlap jóváhagyása 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az ajánlatkérői adatlap műszaki, szakmai és pénzügyi adatokat tartalmaz, amely a szelektív 
hulladékgyűjtési közbeszerzési eljárásra vonatkozik.  
 
Nagy Károly: 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az alábbi határozati javaslatot, amely az 
ajánlatkérői adatlapra vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
határozat melléklete szerinti ajánlatkérői adatlap tartalmával megegyező, Gyöngyöstarján - HULEJAF-
2013-0501 projekt számú, 120 literes hulladékgyűjtők beszerzése - 2014 megnevezésű közbeszerzési 
eljárás lebonyolításával a Szilvási Ügyvédi Irodát (3300 Eger, Barkóczy u. 13 I/2, képviseli Dr. Szilvási 
Dénes hivatalos közbeszerzési tanácsadó) bízza meg.” 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (IX. 11.) KT 

határozata 
 

ajánlatkérői adatlap jóváhagyásáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
határozat melléklete szerinti ajánlatkérői adatlap tartalmával megegyező, Gyöngyöstarján - HULEJAF-
2013-0501 projekt számú, 120 literes hulladékgyűjtők beszerzése - 2014 megnevezésű közbeszerzési 
eljárás lebonyolításával a Szilvási Ügyvédi Irodát (3300 Eger, Barkóczy u. 13 I/2, képviseli Dr. Szilvási 
Dénes hivatalos közbeszerzési tanácsadó) bízza meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 3 napon belül 
 
3. Közterület elnevezésről és házszámozásról szóló rendelet 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött rendelet 
tervezetet, amely a közterület elnevezésérről és házszámozásról szóló rendeletre vonatkozik, elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet 
alkotja: 

 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
11/2014. (IX.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
A KÖZTERÜLET ELNEVEZÉS, ÁTNEVEZÉS ÉS A HÁZSZÁMOZÁS RENDJÉRŐL 

 
   (a rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 
 
4. Beszámoló a polgármester szabadságáról 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Mi történik akkor, ha a polgármester Urat nem válasszák újra? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az Önkormányzatnak ki kell fizetnie a szabadságára eső bért. 
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Nagy Károly: 
Más kérdés, hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztést, amely a polgármester 
szabadságára vonatkozik, tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a polgármester 
szabadságáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
5. Óvodai csoportlétszám 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Egy óvodai csoportnak mennyi lehet a maximum gyermek létszáma? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A maximum gyermek létszám 30 fő. 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
A Családi Napköziben van még hely? 
 
Szecskő Tiborné: 
A Családi Napközi teljes létszámmal működik. Azért kellene felemelni a kiscsoport létszámát, hogy onnan 
az óvoda át tudna venni gyerekeket, és akkor lehetőség lenne a napközibe is újabb felvételekre. 
 
Nagy Károly:  
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött határozati 
javaslatot, amely az óvodai csoportlétszámra vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze: 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2014. (IX. 11.) KT 

határozata 
 

óvodai csoportlétszámról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Gyöngyöstarjáni 
Napköziotthonos Óvoda óvodaigazgatójának bejelentését az óvodai létszám alakulásáról és az alábbi 
határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésben 
megállapított jogköre alapján a törvény 4. számú melléklet 3. pontját figyelembe véve a Gyöngyöstarjáni 
Napköziotthonos Óvodában a maximális csoportlétszámtól eltérést a 2014/2015. nevelési év kezdetétől 
az alábbiak szerint engedélyezi: 
1. Napocska csoport: (kiscsoport) 30 fő 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozatot küldje meg a Gyöngyöstarjáni 
Napköziotthonos Óvoda részére. 
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 8 napon belül 
 
6. Településrendezési eszközök véleményeinek elfogadásáról 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött határozati 
javaslatot, amely a településrendezési eszközök véleményeinek elfogadására vonatkozik, elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2014. (IX. 11.) KT 
határozata 

 
településrendezési eszközök véleményeinek elfogadásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a településrendezési 
eszközök módosításáról tartott 2014. augusztus 14-i egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvét és a 
módosításokkal kapcsolatban beérkezett véleményeket, mely alapján a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése 
alapján a következő határozatot hozta: 
A Képviselő-testület Gyöngyöstarján településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatban tett 
véleményeket elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településrendezési eszköz tervezetét, az 
eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb 
dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón küldje meg 
végső szakmai véleményezésre az állami főépítésznek. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 3 napon belül 
 
 
7. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 2015. 
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Dr. Petrovicsné Sasvári Zsuzsanna: 
Ebben az évben mennyi került felhasználásra? 
 
Gyenesné Fekete Ildikó: 
Ez évben 69.000 Ft került kifizetésre. 
 
Nagy Károly:  
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött határozati 
javaslatot, amely a 2015. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra vonatkozik, elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze: 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2014. (IX. 11.) KT 

határozata 
 

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról 
 

Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat kiírására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozta:  
Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben is részt kíván venni a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban, s az ehhez kapcsolódó anyagi fedezetet – 
maximum 350000 forintot - biztosítja. A pályázat kiírására és elbírálására a Képviselő-testület a 
Pénzügyi és Szociális Bizottságot bízza meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 2014. október 1. 
 
8. Rendkívüli testületi ülés 
 
Nagy Károly: 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy célszerű lenne, ha a rendezési tervet még ez a Testület fogadná el, 
emiatt az önkormányzati választások előtt még egy rendkívüli testületi ülést kell tartani. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a polgármester 
bejelentését tudomásul veszi. 




