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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottsága
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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottsága 2011. szeptember 12-én (hétf n) du. 14,00  órakor  tartott rendkívüli
nyílt ülésén.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Kopasz Imréné bizottság elnök helyettese
Márton János bizottság tagja
Márton Erzsébet bizottság tagja
Sinkó Jánosné bizottság tagja

Távolmaradását bejelentette: Pet  Sándor bizottság elnöke

Tanácskozási joggal megjelent: Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyz
Bori Sándorné jegyz i Irodavezet ,

jegyz könyvezet
Tóth Józsefné adó- és pü.irodavzet
Csányi László adó- és pü. irodavez. h.
Vaits Zoltán közbeszerzési tanácsadó
Somogyi Gábor FERROÉP ZRT képvisel je
Marton Ferenc GOMÉP Kft képvisel je

Kopasz Imréné Bizottság elnök-helyettese: Köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat. Megállapította,
hogy az ülés határozatképes, mert a bizottság tagjai közül  4 tag megjelent. Szavazásra bocsátotta az ülés
napirendjére írásban kiadott javaslatot, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 4
igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

1.) A Csanytelek „Polgármesteri Hivatal küls  felújítása” tárgyában elindított közbeszerzési eljárás
keretében beérkezett ajánlatok bontása, véleményezése, javaslattétel a Képvisel -testület részére.
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetése I. félévér l szóló beszámoló véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

3.) Csanytelek, Baross G. u. 2. sz. alatti ingatlan használatba adása véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

4.) Csatlakozási szándék a Hét Vezér Turisztikai Egyesülethez, mint TDM szervezethez véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

5.) Egyebek

1.) Napirend

Tárgy: El adó:
A Csanytelek „Polgármesteri Hivatal küls  felújítása” tárgyában Forgó Henrik polgármester
elindított közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok Kató Pálné jegyz
bontása, véleményezése, javaslattétel a Képvisel -testület részére Kopasz Imréné elnökhelyettes
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(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz : Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítést
nem f ztek. Kezdeményezték a közbeszerzési eljárás lefolytatását.

Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese: Felkérte Vaits Zoltán urat, az eljárás lefolytatásánál
szakért ként való közrem ködésre.

Vaits Zoltán közbeszerzési szakért : Megállapította, hogy a beérkezett 3 pajánlat határid ben és
sértetlen borítékban került beadásra.

A pályázatok felbontása után megtörtént a beérkez  ajánlatok f bb számszer síthet  adatainak  értékelése
a csatolt bontási jegyz könyv szerint. A Bizottság a pályázatok részletes értékelése (formai és tartalmi
elemek) során megállapította, hogy valamennyi ajánlatot tev t hiánypótlásra kell felhívni a végleges döntési
javaslat megtétele el tt. A hiánypótlások határideje 2011. szeptember 15. 09 óra. A bontási jegyz könyv és
a f bb számszer sített adatok összesítésér l rögzített adatlapok 1-1 másolati példánya átadásra került a
bontási eljáráson személyesen résztvev  ajánlat tev k részére (GOMÉP Kft, FERROÉP Zrt).

Vaits Zoltán közbeszerzési szakért : Felhívta ajánlatkér  képvisel jének figyelmét, hogy a bontási
eljáráson személyesen részt nem vev  BODROGI BAU Kft részére tértivevényes postaküldeményként,
illetve fax küldeményben is a mai napon kerüljön továbbításra a jegyz könyv és mellékletei. A bontási
jegyz könyvek mellett a hiánypótlási felhívásokat is haladéktalanul továbbítani kell az ajánlattev k részére.

Kopasz Imréné bizottság elnök-helyettese: Szavazásra bocsátotta Vaits Zoltán közbeszerzési szakért
hiánypótlási felhívás kiadására irányuló javaslatát, melyb l megállapította, hogy a Bizottság egyhangúlag 4
igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:

51/2011. (IX. 12.) PEFTB határozat

Tárgy:  A Csanytelek „Polgármesteri Hivatal küls  felújítása” tárgyában elindított közbeszerzési eljárás
keretében beérkezett ajánlatok bontása, véleményezése, javaslattétel a Képvisel -testület részére

Határozat

1.) A Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta fenti tárgyú
napirendet és mint Közbeszerzést Bíráló Bizottság elrendeli a 3 beérkezett ajánlat hiánypótlását 2011.
szeptember 15. (csütörtök) de. 9 órára.

2.) Felhívja a Bizottság az ajánlattev k figyelmét, hogy a hiánypótlás fenti határid n túli teljesítése, vagy
nem teljesítése jogvesztéssel, a közbeszerzési eljárásból való kizárással jár. A Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság felkéri tárgyi közbeszerzési eljárásban
ajánlatkér ket, hogy soron kívül gondoskodjanak a Bíráló Bizottság ezen ülésén részt nem vev
ajánlattev  BODROGI BAU Kft tértivevényes levél formában és faxon való küldéssel tájékoztatni a
hiánypótlási felhívás elrendelésér l.
Végrehajtás határideje: azonnal
Felel s: Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje: 2011. 09. 15.

Határozatról értesítést kap:
Képvisel -testület tagjai
Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyz
Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben)
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2.) Napirend

Tárgy: El adó:
Az önkormányzat 2011. évi költségvetése I. félévér l szóló Forgó Henrik polgármester
beszámoló véleményezése Kató Pálné jegyz

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítést nem f zött.

Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a beszámolót a könyvvizsgáló véleményezte
és elfogadásra javasolta. Kezdeményezte az írásban kiadott el terjesztés megvitatását és elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi el terjesztés
elfogadását, annak határozatban történ  rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,  melyb l
megállapította, hogy a bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát
hozta meg:

52/2011. (IX. 12.) PEFTB határozat

Tárgy:  Az önkormányzat 2011. évi költségvetése I. félévér l szóló beszámoló véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi költségvetése
I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót a település polgármestere és jegyz je el terjesztésében.

A bizottság szakmai szempontokat alapul véve, azt alkalmasnak tartva, az önkormányzat és szervei
szervezeti és m ködési szabályzata 27. § (3) bekezdése a) pontjában biztosított jogkörében eljárva

egyetértési joggal terjeszti  tárgyi beszámolót a  Képvisel -testület elé megtárgyalásra, változtatás nélküli elfogadásra.

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyz  és általa
Képvisel -testület tagjai (Helyben)
Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben)

3.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek, Baross G. u. 2. sz. alatti ingatlan használatba Forgó Henrik polgármester
adása véleményezése Kató Pálné jegyz

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz : Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítést
nem f ztek. Kezdeményezték az írásban kiadott el terjesztés megvitatását és elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi el terjesztés
elfogadását, annak határozatban történ  rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,  melyb l
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megállapította, hogy a bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát
hozta meg:

53/2011. (IX. 12.) PEFTB határozat

Tárgy:  Csanytelek, Baross G. u. 2. sz. alatti ingatlan használatba adása véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta tárgyi el terjesztést, amelyet az
önkormányzat képvisel -testülete és szervei szervezeti és m ködési szabályzata 27. § (1) bekezdés ba)
pontjában számára biztosított

javaslattételi jogával élve terjeszt

a Képvisel -testület elé változatlan tartalommal és formában történ  elfogadásra.

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyz  és általa
Képvisel -testület tagjai (Helyben)
Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben)

4.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csatlakozási szándék a Hét Vezér Turisztikai Egyesülethez Forgó Henrik polgármester
mint TDM szervezethez véleményezése Kató Pálné jegyz

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz : Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítést
nem f ztek. Kezdeményezték az írásban kiadott el terjesztés megvitatását és elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kopasz Imréné bizottság elnök-helyettese: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi el terjesztés
elfogadását, annak határozatban történ  rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,  melyb l
megállapította, hogy a bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát
hozta meg:

54/2011. (IX. 12.) PEFTB határozat

Tárgy:  Csatlakozási  szándék  a  Hét  Vezér  Turisztikai  Egyesülethez,  mint  TDM szervezethez
             véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta tárgyi el terjesztést, amelyet az
önkormányzat képvisel -testülete és szervei szervezeti és m ködési szabályzata 27. § (1) bekezdés ef)
pontjában számára biztosított

véleményezései jogával élve terjeszt

aKépvisel -testület elé változatlan tartalommal és formában történ  elfogadásra.
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Határozatról értesítést kap:
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Képvisel -testület tagjai (Helyben)
- Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben)

Kopasz Imréné bizottság elnök-helyettese: rövid összegz  értékelés után a bizottság ülését bezárta
azzal, hogy  2011. szeptember 15. napján 09 órára a Bizottság ülését összehívta.

K.m.f.

Kopasz Imréné Kató Pálné
PEFTB elnökhelyettes              jegyz


