Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. január 27-én
megtartott soron kívüli üléséről.
Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme
Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester, valamint
Kozák Ferencné, Bódi Marianna, Csabainé Bártfai Margit, Kovács Gyula,
Németh Lajos és Varga Márta testületi tagok.
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
dr. Pető Zoltán helyettesítő jegyző
valamint a lakosság köréből 5 fő
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi tagok
teljes létszámmal megjelentek /100 %/ az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a kiegészítéssel,
hogy
a testület zárt napirendként tárgyalja meg Dr. Fekete Nóra jegyző februártól
munkába állására vonatkozó szóbeli előterjesztést.
A Képviselő-testület a napirendekre vonatkozó javaslatot vita nélkül, egyhangúlag
elfogadta.
I. NAPIREND:
Nagy Szilárd polgármester az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyására
vonatkozó írásbeli előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a 2005-ben
elfogadott Szabályzat óta bekövetkezett jogszabályi változásokat figyelemmel kísérve
módosítani szükséges, illetve újabb Közbeszerzési Szabályzatot kell alkotni. A Bíráló
Bizottság a tapasztalatok szerint kiválóan végezte munkáját, munkájukra semmiféle
panasz nem volt. Ezért javasolja továbbra is a korábbi bizottsági tagok megbízását.
Ezután kéri a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
hozzászólásaikat tegyék meg.
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné képviselő
A kérdésre dr. Pető Zoltán helyettesítő jegyző adott választ, melyet a kérdést feltevő és a
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólások:
Varga Márta:
Elmondja, mivel a Bíráló Bizottság állandó megbízott tagjai mellé külsős tagot is lehet
választani, ezért szívesen látná a településfejlesztési referens urat is a Bizottságban.
Dr. Pető Zoltán:
Válaszában elmondja, hogy az állandó Bizottsági tagnak rendelkeznie kell közbeszerzési,
jogi és pénzügyi szakértelemmel. Véleménye szerint Kerék Gyula úr valószínűleg nem
rendelkezik közbeszerzési tapasztalattal, vagy vizsgával. Esetleg az adott közbeszerzés
jellegétől függően alkalomszerűen, külsős szakértőként is be lehet vonni valakit.

Ezután Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatát, melyet Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igenlő
szavazat mellett egyhangúlag támogat, és meghozta az alábbi határozatát:
1/2011.(I.27.) számú önkormányzati

Határozat

Kengyel Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyására.
Kengyel
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Tv. 6. §. /1/ bekezdésében
biztosított hatáskörében eljárva az önkormányzat közbeszerzési
eljárásai előkészítésének, lebonyolításának, belső ellenőrzésének
felelősségi rendjét, az eljárásba bevont személyek, szervezetek
testület felelősségi körét, a mellékelt Közbeszerzési Szabályzat szerint
hagyja jóvá.
A Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket bízza meg:
Bíráló Bizottság állandó tagjai:
 Juhászné Bíró Erika főmunkatárs
 Sólyom Dezső vezető tanácsos
Bíráló Bizottság elnöke:
 Rimóczi Jánosné vezető főtanácsos

II. NAPIREND:
A Tiszatenyő- Kengyel szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósítására
létrehozott
Társulás Bizottságaiba
tagok delegálására vonatkozó írásbeli
előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem hangzott el.
Nagy szilárd polgármester kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket,
hozzászólásaikat tegyék meg.
Kérdést tett fel : Kovács Gyula és Varga Márta képviselők
A kérdésekre Nagy Szilárd polgármester adott választ, melyet a kérdést feltevők és a
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás:
Kovács Gyula:
Úgy tudja, hogy a Társulás Bizottsági tagjainak semmiféle anyagi juttatás nem jár, ez
társadalmi munkában végzendő feladat.
Nagy Szilárd:
Elmondja, valóban nem jár anyagi juttatás, ez a megbízatás mint képviselő feladatkörébe
tartozik.

Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a szennyvízelvezetési és tisztítási projekt
megvalósítására létrehozott Társulás Bizottságaiba tagok delegálására vonatkozó
előterjesztést.
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, egyöntetű
vélemény alapján az alábbi határozatot hozta:
2/2011.(I.27.) számú önkormányzati

Határozat

Tiszatenyő-Kengyel szennyvízelvezetési és tisztítási
létrehozott Társulás Bizottságaiba tagok delegálására.

projekt megvalósítására

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Törvény
41. §. /1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – TiszatenyőKengyel
közös
szennyvízelvezetési
és
tisztítási
projekt
megvalósítására
létrehozott Társulás Bizottságaiba az alábbi
személyeket delegálja:
Társulási Tanács tagjainak:

Nagy Szilárd polgármestert, valamint

Kozák Ferencné alpolgármestert
Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság tagjainak:
 Bódi Marianna önkormányzati képviselőt, valamint
 Rimóczi Jánosné vezető főtanácsost
Bíráló Bizottság tagjainak:
 Bódi Marianna és
 Kovács Gyula önkormányzati képviselőket

Mivel több tárgy nincs, Nagy Szilárd polgármester megköszöni a megjelenést és szünetet
rendel el a zárt ülés megkezdése előtt.

Kmf.

Nagy Szilárd
polgármester

dr. Pető Zoltán
helyettesítő jegyző

