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Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. október 1-i 
Kalotaszentkirály-i (Románia) kihelyezett ülésén.

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Ambrusné Hegyesi 
Mária, Barna Gyula, Eitler Gottfried, Farkas Zoltán, Kardos László, Kincses Sándor, Pákozni 
Gábor, Szabó István és Török Sándorné testületi tagok. Valastyánné Győri Piroska aljegyző, 
Szakácsi Gyuláné jegyzőkönyvvezető. Vígh Ilona országgyűlési képviselő. Póka András György 
Kalotaszentkirály-Zentelke testvértelepülés polgármestere,valamint alpolgármestere és 
önkormányzati képviselői.

 

Macsári József polgármester: Köszönti Kalotaszentkirály-Zentelke testvértelepülés polgármesterét, 
alpolgármesterét, helyi tanácsnokait. Köszöni, hogy lehetőséget teremtettek arra, hogy a 
hagyományokhoz híven a testvértelepülésen tarthatja Szeghalom Város Képviselő-testülete 
kihelyezett ülését. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, azt megnyitja. A 
napirendek tárgyalása előtt Póka András György polgármesternek átadja a Békés Megyei Hírlap 
szeptember 25-i számát, melyben „Pompás magyarok vendégeskedtek a Hargitában” c. cikk jelent 
meg. Békéscsabán a Hargita étteremben kalotaszentkirályi hagyományos ételeket kínálnak és 
felléptek a Kalotaszentkirályi Hagyományőrző együttes tagjai, erről jelent meg egy nagyszerű cikk 
a Hírlapban.

 

Póka András György Kalotaszentkirály-Zentelke testvértelepülés polgármestere: Köszönti 
Szeghalom város polgármesterét, alpolgármesterét, a Képviselő-testület tagjait és a vendégeket. 
Kívánja, hogy érezzék jól magukat Kalotaszentkirályon. Majd röviden bemutatja Kalotaszentkirályt 
és a hozzá tartozó településeket. 5 település tartozik hozzájuk, 1850 fő lakossal, melynek 75 %-a 
magyar lakos, 25 % román. A magyarok vallása református és babtista, a románoké az ortodox. A 
település – a megyében egyedülállóként - bentlakásos általános iskolával rendelkezik, 70 gyermek 
étkeztetését, szállásolását oldják meg. Az alacsony gyermeklétszám miatt 17 településről járnak a 
gyerekek. Elmondja, hogy 2004. június 6-án helyhatósági választás volt, új alpolgármestert 
választottak Péter György Árpád személyében, és néhány új helyi tanácsnokot akiket szintén 
bemutat. A település kulturális rendezvényéiről elmondja, hogy minden évben megrendezik a 
népdal és néptánctábort, ahol a világ minden tájáról érkeznek fiatalok. Augusztusban tartották az 
Ady-napokat, az Ady Endre Kulturális Egyesület szervezésében.



 Részt vettek a „Szentkirály” nevet viselő települések találkozóján a Szentkirály Szövetség 
szervezésében, Marosszentkirályon. A Kárpád-medencéből 16 tagja van a szövetségnek. E 
találkozót az elmúlt évben Kalotaszentkirályon tartották. Az infrastruktúra sajnos eléggé elmaradott, 
de mindennapjaikban a legjobb tudásuk szerint dolgoznak a hozzájuk tartozó településekért. Végül 
sikeres testületi ülést kíván.

 

Macsári József polgármester: A két testvértelepülés között 200 km távolság van, mégis vannak 
hasonló gondok az oktatás területén, pl. a gyermeklétszám csökkenését illetően, úgy az óvodában, 
mint az iskolában. A fentiek után a Képviselő-testület megkezdi munkáját.

 

Macsári József polgármester: Javasolja a meghívó szerinti napirendek megtárgyalását, mellyel a 
Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek.

 

 

1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítés, hozzászólás nem 
hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

 

H a t á r o z a t

 

136/2004. (X.01.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.

 

 

 



2. sz. napirend: Beszámoló az önkormányzati beruházások alakulásáról

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy a város legnagyobb 
beruházása a szennyvízcsatorna öblözetek építése, összesen mintegy 1, 2 milliárd Ft-al. Várhatóan 
évvégéig beüzemelésre kerül az 5-ös, 8-as és a 12-es öblözet érintett utcáiban a szennyvízcsatorna. 
A jó időnek köszönhetően jó ütemben haladnak a munkálatok, a 3-as öblözetben is elkezdődtek és a 
9-es öblözet érintett utcáiban is még ez évben elkezdődhetnek a csatornaépítési munkálatok. A 
Kassai utca útépítési munkája 10,8 millió Ft-al valósult meg. A Dózsa utcai általános iskola 
tetőszigetelése és vizesblokk felújítása, nyílászárók festése a Békés Megyei Területfejlesztési 
Tanácstól nyert 19,7 millió Ft támogatással történik meg. 2x3 db szociális bérlakás építésére 32 
millió Ft-os nyert az önkormányzat. Tavasszal megkezdődött a kivitelezés, november hónapban 
beköltözhetők lesznek a lakások. A 47-es főközlekedési út melletti parkosításra, a Baross utcai 
díszkút felújítására szintén pályázat útján a Területfejlesztési Tanácstól 4,9 millió Ft-ot nyert az 
önkormányzat. A munkálatok befejeződtek, de a parkosítás még nem teljes, melyet a vállalkozó az 
ősz folyamán bepótol. A Kárász-kastély funkcióját a testület korábban meghatározta, kollégiumként 
került kialakításra, augusztus végén átadásra került az üzemeltető részére. A beruházás 31,1 millió 
Ft-ba került. 2003. évben a Kossuth utca útburkolat felújítása során döntött a testület a Szabadság 
térnek a Kossuth utca folytatásában az út felújításáról. Ez 3,5 millió Ft-ba került, mely januárban  
lett pénzügyileg rendezve. A Békés megye 9 települését érintő belvízrendezési programot 
szűkítették, de a város továbbra is szerepel, mely közel 200 millió Ft-os beruházást jelent. 
Lakossági igény volt a csatorna beruházás kapcsán a Kis-Petőfi utca szilárdburkolatú út felújítására, 
továbbá az Árpád és Lehel utca útalapjának megépítésére. Az úttársulás létrejött, viszont az érintett 
lakosok csupán 50 %-a teljesítette a befizetést. Szeretnék az Újtelep XVII. utcában is az útalapot 
megépíteni. A Kis-Hunyadi utca útépítése ez évben befejeződik. SAPARD pályázaton 50 millió Ft-
ot nyert az önkormányzat a városközpont kialakítására és döntött a testület a közbeszerzési eljárás 
beindításáról. Szintén SAPARD pályázaton 8,5 millió Ft-ot informatikai fejlesztésre nyert a város. A 
Városfejlesztési Bizottság meghatározta a járdaépítési tervet. Sajnos az Újtelep IV. utca lakói 
visszalépnek a járdaépítéstől, míg a VII. utcai lakóközösség az írásos megkeresésre nem 
válaszoltak. A Bocskai u. 4. sz. alatti lakások tisztán önkormányzati tulajdonban maradnak, fel kell 
újítani az épületet. A munkák elvégzésére a Közbeszerzési Bizottság pályázati úton választotta ki a 
kivitelezőt. Kicserélésre kerültek a tetőtéri ablakok, és a tetőtéri lakások fürdőszobái fel lettek 
újítva. Többcélú Kistérségi Társulás működtetésére a kistérség pályázatot nyújtott be és 50 millió 
Ft-ot nyert a feladatok ellátására. (Központi orvosi ügyelet kialakítása, gyermekvédelmi szolgálat, 
oktatási feladat ellátása.) A mai napon indul a központi orvosi ügyelet, nem egyszerű, két település 
kimaradt, melyet a településvezetők kértek. Reméli, hogy az egészségügyre fordított 20 millió Ft jó 
célt fog szolgálni, új gépjármű és új orvosi műszerek vásárlására kerül sor. Végezetül elmondja, 
bízik abban, hogy a beruházási célok maradéktalanul megvalósulnak. Elmondja még, hogy a 
napirend összevont bizottsági ülésen lett tárgyalva, ahol a bizottságok elfogadásra javasolták a 
beszámolót.

 

Farkas Zoltán testületi tag: A szennyvízberuházással kapcsolatosan kérdése, hogy az ingatlanokon 
belül hogyan kerül megoldásra a rákötés. A továbbiakban elmondja, nagy megelégedésére szolgál, 
hogy a Széchenyi utcán a sebességmérők kivitelezése megtörtént. Véleménye és kérése, hogy ilyen 
sebességmérőt a Kinizsi utcán is szerencsés lenne felállítani. A Kinizsi utca forgalma igen nagy és 
éjszaka nagyon zavarja az ott lakók pihenését. Esetleg éjszakai sebességkorlátozást kellene 
bevezetni.



 

Macsári József polgármester: A szennyvízcsatorna rákötéseket tartalmazza a befizetendő lakossági 
hozzájárulás összege, így a belső bekötések is elvégzésre kerülnek. A városnak is fontos, hogy így 
történjen, mivel az üzembe helyezést követő 90 napon belül 90 %-os rákötést kell teljesíteni. Ez 
feltétele volt a pályázati összeg elnyerésének. A sebességmérő berendezés jó célt szolgál, egy 
berendezés ára 1, 3 millió Ft. A hatása a hosszú Széchenyi utcán, hogy megtöri a sebességet, 
megelőzve esetleges közúti balesetet. A Kinizsi utcában valóban megnő az őszi szezonmunkák 
idején a forgalom. Ha van rá lehetőség, és nem jelent nagy anyagi terhet meg fogják tenni a 
szükséges intézkedést, hogy minél kevésbé zavarja a forgalom a lakosság nyugalmát.

 

A napirenddel kapcsolatosan más kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

137/2004. (X.01.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati beruházások 
alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

3. sz. napirend: B e j e l e n t é s e k
Előadó: Macsári József polgármester

 

 

3./ Közbeszerzési szabályzat megalkotása

 

Macsári József polgármester: A közbeszerzési szabályzatot az összevont bizottsági ülés szintén 
megtárgyalta, javasolta az előterjesztés szerinti IV. fejezet 1. és 2. pontját törölni és helyette az 
alábbiakat meghatározni:

„Az ajánlatkérő nevében a szabályzatban részletezett feltételek szerint a Képviselő-testület, a 
Közbeszerzési Bizottság és a Polgármester jár el.”

 



Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület – figyelemmel a módosításra is -  11 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

138/2004. (X.01.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 
közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének 
megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. §-ában meghatározott 
kötelezettségének eleget téve a közbeszerzési eljárások előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatos 
tevékenységről, valamint a felelősségi rendről az alábbi szabályzatot alkotja:

 

I.                   A szabályzat hatálya:

 

1.        A szabályzat hatálya kiterjed Szeghalom Város Önkormányzatának (továbbiakban: 
ajánlatkérő a Kbt. 11. § 1/d pont alapján) közbeszerzési eljárása kiírásával és elbírálásával 
kapcsolatos tevékenységében résztvevő és abban eljáró személyekre, szervezetekre.

2.        Az önállóan gazdálkodó (Kbt. hatálya alá bejelentkezett) intézmények vezetői saját 
hatáskörben készítik el az intézmény közbeszerzési szabályzatát, figyelemmel a Kbt. 6. §-ában 
foglaltakra.

3.   A szabályzat hatálya alá tartozik a Kbt-ben meghatározott árubeszerzés,

-          építési beruházás,

-          építési koncesszió,

-          szolgáltatás megrendelése,

-          szolgáltatási koncesszió.

 

4.   A szabályzat hatálya kiterjed valamennyi Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésre pénzügyi forrástól 
függetlenül.

 



II.                A szabályzat alkalmazási köre

 

1.        E szabályzat szerint kell eljárni az Önkormányzat mindenkori éves költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: költségvetés) jóváhagyott költségvetési forrásból 
megvalósított beszerzéseire, beleértve a működési célú kiadásokat is és ha

 

1.1.           az adott tárgyú közbeszerzés értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri, vagy 
meghaladja a Kbt-ben meghatározott közösségi értékhatárokat,

1.2.           az adott tárgyú közbeszerzés értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri, vagy 
meghaladja a Kbt-ben meghatározott nemzeti értékhatárokat és nem az 1.1. szerint kell eljárni,

1.3.           az adott tárgyú közbeszerzés értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri, vagy 
meghaladja a Kbt-ben meghatározott egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárait és nem az 1.1., 
vagy az 1.2. szerint kell eljárni.

 

III.             Fogalmak meghatározása

 

1.      A II/1.1. pont alkalmazásában árubeszerzés a Kbt. 24. §-ában, építési beruházás a Kbt. 25. §-
ában, építési koncesszió a Kbt. 26. §-ában, szolgáltatás megrendelése a Kbt. 27. §-ában így 
meghatározott fogalmak.

2.      A II/1.2. pont alkalmazásában árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás 
megrendelése, illetőleg szolgáltatási koncesszió a Kbt. 242. §-ában így meghatározott fogalmak.

3.      A II/1.3. pont alkalmazásában a Kbt. 24. §-ában, építési beruházás a Kbt. 25. § (1) 
bekezdésében, szolgáltatás megrendelése a Kbt. 27. §-ában, így meghatározott fogalmak.

4.      A II/1.1. pont szerinti közösségi értékhatárokat a Kbt. 30-34. §-ai, a II/1.2. pont szerinti 
nemzeti értékhatárokat a Kbt. 244. §-a, illetve 402. § (1) és (2) bekezdései, a II/1.3. pont szerinti 
értékhatárokat a Kbt. 297. §-a, illetve a 402. § (4) bekezdése határozzák meg.

5.      A közbeszerzés értéke: A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért 
általában kért, illetőleg kínált – általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt. 36-40 §-ban, a 245. § 
(1)-(3) bekezdésében és a 298. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel megállapított – 
legmagasabb összegű ellenszolgáltatást kell érteni.

 

IV.              Az ajánlatkérő nevében eljáró személyek, szervezetek

 



1. Az ajánlatkérő nevében a szabályzatban részletezett feltételek szerint a Képviselő-testület, a 
Közbeszerzési Bizottság és a Polgármester jár el.

 

2.   2005. január 1-jétől a közösségi értékhatárt elérő, vagy meghaladó értékű közbeszerzés esetében 
a közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni, a Kbt. 
9-11. §-aiban foglaltak figyelembe vételével. A nemzeti értékhatár felét elérő beszerzések esetében 
közbeszerzési tanácsadót von be.

  

3.   Az egyszerű közbeszerzési eljárás kivételével az ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya szerinti, 
közbeszerzési és pénzügyi – szakértelemmel rendelkező szervezetet bíz meg a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításával.

 

4.   A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése során, vagy az 
eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében nem járhat el, illetőleg az eljárásba nem vonható be, 
akivel szemben a Kbt. 10. §-ában meghatározott kizáró okok fennállnak.

 

 

5.  A megbízott külső szervezet felelős az általa adott javaslat

szakszerűségéért,   törvényességéért. E felelősségi szabályokat a megbízóval kötött szerződésben 
rögzíteni kell a Ptk. szabályai szerint.

 

V.                 A közbeszerzések tervezése, éves statisztikai összegzés, előzetes tájékoztató

 

1.        2005. január 1-jétől az ajánlatkérő a költségvetési év elején, lehetőség szerint április 15. 
napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett 
közbeszerzéseiről. A közbeszerzési tervet legalább öt évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv 
nyilvános, melyet a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

 

2.        Az ajánlatkérő az éves beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves 
statisztikai összegzést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig 
kell megküldeni a Közbeszerzési Tanácsnak.

 



3.        Az ajánlatkérő a költségvetési év kezdetét követően haladéktalanul, de legkésőbb minden év 
április 15. napjáig előzetes összesített tájékoztatót köteles készíteni az adott évre, illetőleg az 
elkövetkező legfeljebb tizenkét hónapra tervezett, a Kbt. 42-43. §-ában meghatározott 
beszerzéseiről. A 247-248. §-ában meghatározott beszerzésekről előzetes összesített tájékoztatót 
készíthet.

 

4.        Az 1-3. pontokban felsoroltak elkészítéséről az ajánlatkérő nevében eljáró személy 
gondoskodik.

 

VI.              A közbeszerzési eljárások lefolytatása

 

1.        A képviselő-testület feladat- és hatásköre a közbeszerzési eljárásban:

a./      döntés a közbeszerzési eljárás megindításáról, az eljárás fajtájának

meghatározásáról

b./      elbírálja mindenkori közösségi értékhatárt elérő, vagy meghaladó és

a nemzeti értékhatár felét elérő, vagy meghaladó értékű

közbeszerzéseket

         c./      meghozza az eljárást lezáró határozatokat

 

2.        A Bizottság feladata:

a./                   döntési javaslat készítése a képviselő-testület részére a mindenkori

közösségi értékhatárt elérő, vagy meghaladó közbeszerzések

tárgyában,

      b./                   döntési javaslat készítése a nemzeti értékhatár felét elérő, vagy

meghaladó közbeszerzések tárgyában

      c./                   lefolytatja a nemzeti értékhatár alatti egyszerű közbeszerzési

                   eljárásokat

 



3.        A közbeszerzési eljárás lebonyolítójának feladatai:

a./                   tervezési feladatok ellenőrzéséhez való közreműködés, tervezői

egyeztetéseken való részvétel,

      b./                   javaslattétel közbeszerzési eljárás fajtájára, menetére,

      c./                   a részvételi, illetve ajánlati felhívás és dokumentáció tervezetének

elkészítése,

      d./                   a Kbt.-ben előírt jegyzőkönyvek elkészítése, hirdetmények közzététe-

                   léről történő intézkedés,

      e./                   a beérkezett ajánlatokról a Kbt-ben, az ajánlati felhívásban és doku-

                   mentációban meghatározott szempontok szerinti részletes előzetes

értékelés elkészítése,

      f./          a Bizottsági üléseken való részvétel, a Bizottság munkájának segítése

      g./                   a helyszíni konzultáció megszervezése, lefolytatása és az ott

felmerülő kérdésekre történő válaszadás,

      h./                   a közbeszerzési eljárás eredményhirdetésének lebonyolítása,

      i./          a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés

véleményezése.

 

4.1.           A polgármester feladata:

a./      valamennyi értékhatár tekintetében  aláírja a közbeszerzési eljárást lezáró döntés alapján 
kötendő szerződéseket, azok esetleges módosításait

         b./      jogorvoslati eljárás esetén az észrevételek, a Közbeszerzési

Döntőbizottságnak, a bíróságnak címzett dokumentumok aláírása,

         c./      jogorvoslati eljárás esetén az Önkormányzatot képviselő személy

kijelölése és meghatalmazása.

 

VII.           Ajánlati felhívás



 

1.        Az ajánlatkérő által indítandó közbeszerzési eljárás ajánlati (részvételi) felhívását és az 
ezekhez kapcsolódó dokumentációt az eljárás megkezdése előtt véleményezésre és javaslattételre 
meg kell küldeni a Bizottság részére.

 

VIII.        Ajánlati biztosíték

 

1.        Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban ajánlati biztosítékot kérhet, figyelembe véve a 
Bizottság VI.1. pontban rögzítettek szerint megfogalmazott véleményét.

2.        Az ajánlati biztosíték lehet az ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetés, az ajánlati 
kötöttség időtartamára érvényes bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – 
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény.

3.        Az ajánlatkérő az ajánlati biztosíték összegét köteles a költségvetési elszámolási számláján 
elkülönítetten nyilvántartani.

 

IX.              Az ajánlatok felbontása

 

1.                 Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának 
időpontjában kell megkezdeni IV. 2. és IV. 4. pont szerinti hatáskörrel megbízott lebonyolító 
szervezetnek. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat 
felbontásra nem kerül.

2.                 Az ajánlatok felbontásánál a lebonyolító, az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az 
általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

3.                 Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, 
lakóhelyét), valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont 
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.

4.                 Az ajánlatok felbontásáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a bontástól számított 
öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

a./ az ülés helyét,

b./ a közbeszerzési eljárás tárgyát és fajtáját,

c./ a résztvevők nevét,

d./ a bontás megkezdésének időpontját,



e./ az ajánlattevők nevét (székhelyét, telephelyét, lakóhelyét),

f./ az ajánlattevők által kért ellenszolgáltatást,

g./ az ajánlattevők által vállalt teljesítési határidőt,

h./ az ajánlatokra vonatkozó esetleges egyéb körülményeket (pl.: az

     ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságokat),

i./ a bontás berekesztésének időpontját,

j./ a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő aláírását,

    amennyiben a jegyzőkönyvet nem közjegyző készíti.

 

X.                 Az ajánlatok elbírálásának szakmai előkészítése

 

1.                  A bizottság az ajánlatok elbírálására - a beszerzés tárgya szerint – legalább 3 tagú 
előkészítő szakmai bizottságot köteles létrehozni. A bizottság írásbeli szakvéleményt és döntési 
javaslatot készít (VI/1/b. pont) a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó testület részére. Az 
előkészítő munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek részét képezi az indokolással ellátott 
bírálati lapok.

2.                  A bizottságban résztvevő személy köteles összeférhetetlenségi és titoktartási 
nyilatkozatot tenni.

 

XI.              Szakvélemény

 

1.                  A bizottság az ajánlatokról szakvéleményt készít. A szakvéleménynek tartalmaznia 
kell:

a./  az ajánlat érvénytelenségének megállapítására vonatkozó javasla-

      tot az érvénytelenségi ok megjelölése mellett, kivéve, ha az az

      ajánlatok bontása esetén kerül megállapításra,

b./  az ajánlattevő eljárásból történő kizárására vonatkozó javaslatot a kizárási ok megjelölése 
mellett, kivéve ha az ajánlatok bontása esetén kerül megállapításra,

c./  azt, hogy az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai 
alkalmassága szempontjából:



      c.1. rendelkezik-e az ajánlat teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági stabilitással,

      c.2. műszaki, illetőleg szakmai szempontból képes-e az ajánlat teljesítésére,

      c.3. az ajánlatban foglaltakat önállóan, vagy teljesítési segédek (alvállalkozók) 
közreműködésével kívánja-e megvalósítani, ez utóbbi esetében a teljesítési segédeket 
(alvállalkozókat) megfelelően mutatták-e be,

      c.4. képes-e az ajánlatkérésben előírt egyéb feltételek teljesítésére

      c.5. milyen referenciákkal rendelkezik az ajánlat témakörében,

d./  azt, hogy az ajánlatok – az ajánlati (részvételi) felhívásban meghatározott elbírálási szempontok 
sorrendje szerint bemutatva – megfelelnek-e az ajánlati (részvételi) felhívásban foglaltaknak,

e./  az ajánlatok tartalmának az elbírálási szempontok szerinti részletes kiértékelését és 
összehasonlítását az ajánlati felhívásban meghatározott pont- és súlyszámok figyelembevételével,

f./   az a./, b./, c./, d./ és e./ pontokban foglaltak alapján összegzett szakmai véleményt.

 

2.       A szakvéleményben rögzíteni kell az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való 
alkalmasságát, vagy alkalmatlanságát, a csatolt igazolások ellenőrzése során megállapítottakat, a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás kimutatását, illetve az ajánlati felhívásban meghatározott 
elbírálási szempontok pont- és súlyszámok szerint elért értékelési pontszámait és azok alapján az 
összességében legelőnyösebb ajánlatot, illetve az eljárás eredménytelenségére vonatkozó javaslatot 
az eredménytelenségi ok megjelölése mellett.

 

 

XII.           Az ajánlatok elbírálása

 

1.                  Az ajánlatokat a II/1.1. pont esetében a képviselő-testület, a II/1.2., minden más 
esetben a bizottság bírálja el.

2.                  Az elbírálás eredményét az 1. pont szerint elbíráló szerv hirdeti ki. Az elbírálás 
eredményének kihirdetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:

a./ a kihirdetés helyét és idejét,

b./ a résztvevők felsorolását a részvétel minőségének feltüntetésével,

c./ a kihirdetésen jelen nem levő ajánlattevő nevét,

d./ az elbírálás eredményét,

e./ a szerződéskötés időpontját,



f./ minden, az eljárással kapcsolatos egyéb rögzíteni valót.

3.                  Az ajánlatkérőnek az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről szóló 
tájékoztatót hirdetmény útján közzé kell tennie. A hirdetményt – a Közbeszerzési Értesítőben 
történő közzétételre – legkésőbb az eredményhirdetéstől, illetőleg az eredményhirdetés 
határidejének lejártától számított öt munkanapon belül kell feladni.

4.                  A hirdetményt – Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti közzétételre – legkésőbb 
szerződéskötéstől, illetőleg ennek hiányában a szerződéskötés tervezett időpontjának lejártától 
számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

5.                  A hirdetményt a közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezet készíti el és adja fel.

 

XIII.        A szerződés megkötése és módosítása

 

1.                  Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a nyertes ajánlattevővel kell az ajánlati 
felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelően írásban szerződést kötni.

2.                  A szerződés nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül.

3.                  A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, 
illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően – a 
szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a szerződés 
valamelyik fél lényeges, jogos érdekét sérti.

 

XIV.         A közbeszerzések ellenőrzése

 

1.                  Az ajánlatkérő nevében eljáró személy minden év január 31. napjáig köteles 
beszámolni a Képviselő-testületnek az előző év során lefolytatott közbeszerzési eljárásokról és azok 
eredményéről.

2.                  Az ajánlatkérő köteles a szerződések teljesítéséről, valamint a 
szerződésmódosításokról tájékoztatót készíteni és hirdetmény útján a Közbeszerzési Értesítőben 
közzétenni. A hirdetményt legkésőbb a szerződés teljesítéséről, illetőleg a szerződés módosításától 
számított öt munkanapon belül kell feladni. Az egy évnél hosszabb, vagy határozatlan időre kötött 
szerződések esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell a szerződés részteljesítéséről 
tájékoztatót készíteni. A tájékoztatóban az ajánlattevőként szerződő félnek nyilatkoznia kell, hogy 
egyetért-e az abban foglaltakkal.

 

XV.            A közbeszerzési eljárás dokumentálása



 

1.                  Az ajánlatkérő mindenegyes közbeszerzési eljárást – annak előkészítéséről az eljárás 
alapján kötött szerződés teljesítéséig – írásban köteles dokumentálni.

2.                  A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével 
kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetőleg a szerződés 
teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni.

 

XVI.         Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

 

1.                  A közbeszerzési tevékenység ellátását a Képviselő-testület jogosult ellenőrizni.

2.                  A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és a vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései irányadóak.

3.                  A jelen szabályzat hatálya alá nem tartozó beszerzések tekintetében az Önkormányzat 
vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló, módosított 4/1993. (II. 1.) Ökt. számú 
rendelet szerint kell eljárni.

4.                  A jelen szabályzat hatálya alá nem tartozó beszerzések tekintetében is tiszteletben kell 
tartani az Európai Gazdasági Közösség létrehozásáról szóló Római Szerződésben és annak 
módosításában foglalt eljárási alapelveket (különösen: a verseny tisztasága és nyilvánossága, az 
esélyegyenlőség és egyenlő elbírálás elve).

5.                  Jelen szabályzatot Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2004. 
október 1.-i ülésén fogadta el.

6.                 Jelen szabályzat 2004. október 2.-án lép hatályba.

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 

3/1. Eitler Gottfriedné közalkalmazott kérelme

Előadó: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: Ismerteti a kérelmet, javasolja a testületnek, hogy azt támogassák.

A kérelemmel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

139/2004. (X.01.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Eitler Gottfriedné 
közalkalmazott lakáshelyzetének megoldása érdekében, a Szeghalom Kossuth tér 7/B. III. em. 7. sz. 
alatti önkormányzati tulajdonú lakást, az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított 3.500.000.- 
Ft-os áron, licit nélkül megvásárolja.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: 2004. november 01.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

Macsári József polgármester: A Képviselő-testület kihelyezett ülésén más napirend, bejelentés nem 
hangzott el, megköszöni a megjelenést az ülést bezárja.

 

 

Póka András György Kalotaszentkirály-Zentelke polgármestere: Meghívja a Képviselő-testület 
tagjait és a vendégeket egy rövid kirándulásra a közeli Magyarókereki településre, majd azt 
követően a Kalotaszentkirályon tartandó vacsorára.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a meghívást.



A festői szépségű Magyarókereki-i kirándulás után Kalotaszentkirályon  a vacsora előtt Szeghalom 
város nevében ajándékot ad át Póka András György polgármesternek, melyet a kalotaszentkirályi 
Általános Iskolának hoztak  egy DVD lejátszót.

 

 

Póka András György polgármester: Megköszöni az iskola nevében az ajándékot, mely igen hasznos 
célt fog szolgálni.

Végül jó étvágyat kíván, és kívánja, hogy továbbra is érezzék jól magukat Kalotaszentkirályon.

 

 

Valastyánné Győri Piroska                                                 Macsári József


