
J E G Y ZŐ K Ö N Y V  

Csabdi Község Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

2014. augusztus 22-i rendkívül, nyílt üléséről 

Az ülés helye: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme 
  2064 Csabdi, Szabadság utca 44. 

Az ülés időpontja: 2014. augusztus 22-én 08.00 óra 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 

   Dr. Tankó Károly  polgármester 
   Lődy József   alpolgármester 
   Ferenczik István  képviselő 
   Radovics Károly  képviselő 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

   Dr. Fehér Diána  aljegyző 

Dr. Tankó Károly polgármester üdvözli a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a 7 képviselőből 4 fő megjelenésével a testület határozatképes. Molnárné Szegedi Irén, 
Tóth Mihály és Dr. Nádorfi Géza Zoltán igazoltan van távol. 

A kiküldött meghívóban 3 napirend szerepel, ily módon tenném szavazásra a napirend 
elfogadását. 

Az ülésre javasolt napirendi pontok: 

1) Közbeszerzési szakértő megválasztása 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

     2.) Ajánlattételi felhívás jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

     3.) Bíráló bizottság megválasztása 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendek 
tárgyalását fogadja el.  

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 
fő tartózkodással, határozathozatal mellőzésével az alábbi napirend megtárgyalását fogadja 
el. 

Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok felsorolása: 

1) Közbeszerzési szakértő megválasztás 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

     2.) Ajánlattételi felhívás jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

     3.) Bíráló bizottság megválasztása 



          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
1.napirend: 

Közbeszerzési szakértő megválasztása 
 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
 
Csabdi Község Önkormányzat 2014. június hónapban a Béke utca - 159493 igénylés-
azonosítószámú -, út helyreállítása megnevezésű vis maior támogatású projekt kivitelezőjének 
kiválasztására közbeszerzési eljárást folytatott le, amelyről a Képviselő-testület 48/2014. 
(VI.30.) számú határozatában döntött és a pályázatot az ajánlott kivitelezési költségre 
tekintettel eredménytelennek nyilvánította. 
A vis maior keretből elnyert támogatásból megvalósítandó Béke utcai munkálatok projekt 
megvalósítása érdekében újabb közbeszerzési eljárás lebonyolítása szükséges. 
Költségvetésünk tervezése során az eljárásra 500e forint előirányzatot határoztunk meg, mely 
a közreműködő szervezet (szakértő díját) és az eljárás közzétételi díját fedezi. 
Az eljárás során a javasolom az előző közbeszerzésünkben is közreműködő Kp. Kft 
megbízását, mellyel mind szakértelmük, mind díjuk vonatkozásában elégedettek vagyunk. Ez a 
közreműködő szervezet 100.000. - Ft + Áfa díj mellett vállalja a megbízást, mely összeg a 
hatályos beszerzési szabályzat értelmében nem kötelez további ajánlatok bekérését.  
Kérem az előterjesztés megvitatását és döntésük meghozatalát. 
 

Dr. Tankó Károly polgármester kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az Önkormányzat 
hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízásáról szóló 56/2014. (VIII.22.) önkormányzati 
határozatról. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

Az elfogadott döntés 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
56/2014 (VIII.22) számú határozata 

hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízásáról 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési szabályzat V. fejezetének 
(13) pontja alapján a Béke utca vis maior pályázat keretében történő helyreállításához a 
kivitelező kiválasztására irányuló eljárásban hivatalos közbeszerzési szakértőként megbízza a 
Kp. Kft – t 100.000. - Ft + Áfa díj mellett. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződést megkötésére 
Határidő:  Azonnal 
Felelős:  Polgármester 



2.napirend: 
 

Ajánlattételi felhívás jóváhagyása 

 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
Csabdi Község Önkormányzat 2014. június hónapban a Béke utca - 159493 igénylés-
azonosítószámú -, út helyreállítása megnevezésű vis maior támogatású projekt kivitelezőjének 
kiválasztására közbeszerzési eljárást folytatott le, amelyről a Képviselő-testület 48/2014. 
(VI.30.) számú határozatában döntött és a pályázatot az ajánlott kivitelezési költségre 
tekintettel eredménytelennek nyilvánította. 
A vis maior keretből elnyert támogatásból megvalósítandó Béke utcai munkálatok projekt 
megvalósítása érdekében újabb közbeszerzési eljárás lebonyolítása szükséges. Az ülés óta 
eltelt időszakban tárgyalásokat folytattunk a szakértővel, valamint olyan gazdasági 
társaságokkal, melyek a szolgáltatást fizikálisan is tudják vállalni, valamint erre megfelelő 
engedélyekkel is rendelkeznek.  
A beruházás megvalósítása érdekében felkértük a tervezőt oly módon csökkentsen a műszaki 
tartalmon, hogy a helyreállítást a rendelkezésre álló pénzügyi keretből meg tudjuk valósítani. 
Az egyeztetést követően a tervező új költségvetési kiírást készített, amely a továbbiakban is 
tartalmazza a szükséges rézsűrekonstrukciót , rézsűfogat, de az út tekintetében a korábban 
tervezett két réteg aszfalt helyett, áztatott aszfalt-makadám út építését tartalmazza, ami egy 
lényeges olcsóbb, de a korábban létesített burkolattal egyenértékű  technológia.  
Ennek megfelelően a szakértő elkészítette az ajánlattételi felhívást. A szolgáltatás korábbi 
éves díja és a három éves tervezett szolgáltatási időtartam alapján a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozik azzal, hogy az építési beruházás becsült értéke 
eléri a nettó tizenötmillió forintot, de nem haladja meg a százötvenmillió forintot. Így a 
törvény 122. § (7) bekezdés a) pontja szerint hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési 
eljárás lefolytatása indokolt, mely költséghatékony és gyorsabb lefolyású. Az eljárás során 
legalább három ajánlattevőnek kell egyidejűleg írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni.  
Javasolom, hogy az alábbi gazdasági szereplőket kérjük fel ajánlattételre a közszolgáltatás 
elvégzésére: 

a) C és R Közlekedésépítő Kft., 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 38. 
b) Útép-Trade Kft., 8121 Tác, Grosium u. 10. (8002 Székesfehérvár, Pf.: 226.) 
c) BAUNA Kft., 8000 Székesfehérvár, Vértanú u. 12. 

 
Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció jelen előterjesztés mellékletét képezi. 
Kérem az előterjesztés megvitatását a határozati javaslatban foglaltak jóváhagyását! 
 
Dr. Tankó Károly polgármester:  
Beszéltem a tervezővel – aki műszaki ellenőri tevékenységet is folytat-, kértem a környékről 
mondjon 3 céget, aki jó referenciaként tudna ajánlani. Az általa megnevezett cégekről én 
személy szerint nem tudok semmit, bár úgy emlékszem az egyik cég a Szabadság utcai 
felújításon dolgozott alvállalkozóként, de a képviselők feladata, hogy válasszanak. Ha nincs 
hozzászólás, kérdés, kérem a Képviselőket szavazzunk! 
Az ajánlattételi felhívástól 20-30%-os árcsökkenést várunk. 



Dr. Fehér Diána aljegyző: Mennyi önerőt kell adnia az önkormányzatnak a pályázathoz, 
illetve, ha a keretet meghaladjuk az önkormányzat tudja-e pótolni a plusz költséget? 
 
Dr. Tankó Károly polgármester:  
16 milliós pályázatról van szó, melyhez önerőt 5 milliót kell adnunk. A keretet, ha 
meghaladjuk, az önkormányzat tud átcsoportosítani összeget, ha szükség van rá. 
 
Dr. Tankó Károly polgármester kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az Önkormányzat 
Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior támogatás 
felhasználásával” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás megindításáról 
szóló 57/2014. (VIII.22.) önkormányzati határozatról. 

A napirendi ponthoz hozzászólás volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt. 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
57/2014 (VIII.22.) számú határozata 

„Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior támogatás 
felhasználásával” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás 

megindításáról 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Csabdi, Béke utca károsodott 
szakaszának úthelyreállítása vis maior támogatás felhasználásával” tárgyú, hirdetmény 
közzététele nélküli közbeszerzési eljárás megindítása során az alábbiakról határoz: 
1., a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerint 
hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást indít a „Csabdi, Béke utca károsodott 
szakaszának úthelyreállítása vis maior támogatás felhasználásával” tárgyban 
2., a „Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior támogatás 
felhasználásával” tárgyban a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és 
dokumentációját a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja 
3., a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást és dokumentációt az alábbi gazdasági 
szereplők részére küldi meg: 
 
a) C és R Közlekedésépítő Kft., 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 38. 
 
b) Útép-Trade Kft., 8121 Tác, Grosium u. 10. (8002 Székesfehérvár, Pf.: 226.) 
 
c) BAUNA Kft., 8000 Székesfehérvár, Vértanú u. 12. 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 



 

3. napirend 
Bíráló bizottság megválasztása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

Dr. Tankó Károly polgármester: 
Hatályos közbeszerzési szabályzatunk alapján, a közbeszerzési törvény rendelkezéseivel 
összhangban a Béke utca vis maior támogatással megvalósítandó felújítása tárgyában indított 
közbeszerzési eljárásban Bíráló Bizottságot kell választanunk. 
 
Szabályzatunk az alábbiak szerint rendelkezik: 
 

(1) Az Önkormányzat a Kbt. 22. § (4) bekezdése alapján az adott közbeszerzése vonatkozóan 
négytagú Közbeszerzési Bírálóbizottságot (továbbiakban: bírálóbizottság) hoz létre. 
(2) A bírálóbizottság teljes jogú tagjai: 
a) jogi szakértelmet biztosító személy,  
b) közbeszerzési szakértelmet biztosító személy,  
c) pénzügyi szakértelmet biztosító személy, 
d) a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy.  
 
(3) A bírálóbizottság elnöke: a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy. 
(4) A bizottságot a Képviselő-testület az egyes eljárások során eseti taggal bővítheti. 
(5) A Képviselő-testület saját tagjai közül kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt 
delegálhat a bizottságba. Az ilyen tag a bizottság döntéshozatalában nem vehet részt. 
(6) Az egyes beszerzések esetén a megfelelő szakértelem biztosítása érdekében a 
bírálóbizottság munkáját szakmailag segíti a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője és 
aljegyzője. A bírálóbizottság munkáját eseti megbízás alapján külső szakértő is segítheti. 

 
A fentiek alapján Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjai sorába az alábbi személyeket 
javasolom megválasztani: 
1., A bizottság elnöke és egyben a közbeszerzési szakértelmet biztosító személy: Kovács Péter 
2., A jogi szakértelmet biztosító személy: Dr. Sisa András 
3., A pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Költő Zsuzsanna 
4., A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy: ………………… 
 
Kérem az előterjesztés megvitatását a határozati javaslatban foglaltak jóváhagyását! 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
Gyakorlatilag a bíráló bizottságot kell választanunk a Béke utcai helyreállítás kapcsán. A 
korábbi közbeszerzési eljárás miatt már állítottunk fel ilyen bizottságot, -akik azt gondolom, 
hogy nagyon jól végezték a dolgukat-, így egy fő kivételével, ugyanazok a személyek lennének 
meghívva. Elnöknek Kovács Péter, jogi szakértelmet Jegyző Úr biztosítaná, Költő Zsuzsanna 
külsősként, a szakértői teendőket, Lődy Nóra látná el, akit alpolgármesterünk Lődy József 
nevezett meg. 
Jegyző Úr előzetesen mindenkivel egyeztetett már, mindenki vállalná a felkérést, így már csak 
a Képviselőknek kell szavazniuk, hogy elfogadják- e így a bíráló bizottság tagjait. 
 
 
 
 



Dr. Tankó Károly polgármester kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az Önkormányzat a 
„Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior támogatás 
felhasználásával”  tárgyú közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságának megválasztásáról szóló 
58/2014. (VIII.22.) önkormányzati határozatról. 

 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés 

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2014 (VIII.22.) számú határozata 
a „Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior támogatás 

felhasználásával”  tárgyú közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságának megválasztásáról  

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának 
úthelyreállítása vis maior támogatás felhasználásával” tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli 
közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságát az alábbi összetételben megválasztja: 
1., A bizottság elnöke és egyben a közbeszerzési szakértelmet biztosító személy: Kovács Péter 
2., A jogi szakértelmet biztosító személy: Dr. Sisa András 
3., A pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Költő Zsuzsanna 
4., A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy: Lődy Nóra 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 

További hozzászólás hiányában a polgármester megköszönte a megjelenést és 08:30 órakor 
bezárta az ülést. 

 
      K.m.f. 
 

      Dr. Tankó Károly    Dr. Sisa András  
polgármester     jegyző 

 
 
 

Dr. Fehér Diána 
aljegyző 


