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5/2016.  
 
 
 

Csanytelek Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

2016. március 11.-én (pénteken)  

du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

soros (nyílt) ülésének 

Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 

A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 
 
1.) A  KÉBSZ Kft Alapító Okirata módosítása jóváhagyása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata elfogadása 

 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

3.) Csanyteleki hulladéklerakó rekultivációs  utógondozási feladatainak ellátása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
4.) Egyebek 
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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 11. napján megtartott soros (nyílt) 
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Határozat száma:  Tárgya:      Oldalszám: 

 18  KÉBSZ Kft Alapító Okirata módosítása jóváhagyása    5 
 19  Csanytelek Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 
   jóváhagyása        13 
 20  a Csanyteleki hulladéklerakó rekultivációs utógondozási feladatainak 
   ellátása         24x 
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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 11.-én (pénteken) du. 

13.00 órakor megtartott soros nyílt testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik   polgármester   
     Forgó János   képviselő 
     Kopasz Imréné   képviselő  
     Gémes Péter   képviselő  

Pető Sándor   képviselő 
 

Távolmaradását bejelentette:  Mucsi István   alpolgármester 
     Berkecz József   képviselő  
            
   
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavezető-h. 
 
 

      
Forgó Henrik polgármester úr: Köszöntötte a megjelent képviselőket és az ülésen tanácskozási joggal 
résztvevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képviselő-testülete tagjai 
közül 5 tag megjelent, 2 tag távolmaradását bejelentette. Ismertette, majd szavazásra bocsátotta az ülés 
napirendjére írásban kiadott meghívóban szereplő napirendi pontokat, mellyel a képviselő-testület külön-
külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 5 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 
 
1.) A  KÉBSZ Kft Alapító Okirata módosítása jóváhagyása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata elfogadása 

 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

3.) Csanyteleki hulladéklerakó rekultivációs  utógondozási feladatainak ellátása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
4.) Egyebek 

 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt   Forgó Henrik polgármester 
 időszakban tett intézkedéseiről 
 
(Tárgyi írásos beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester úr: A jegyzőkönyv melléklete szerinti felsorolásban ismertette a két ülés 
között eltelt időszakban tett intézkedéseit és a fontosabb eseményekről szóló beszámolóját.  
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Kérdés: 
 
Gémes Péter képviselő: A Faluház átépítésével kapcsolatos tervről és a felújítás költségvetéséről 
érdeklődött. 
 
Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy  mivel nem engedély köteles a beruházás, ezért nem is 
készült terv. Tájékoztatást adott a felújításról, mely szerint a homlokzat nem változik, a belső 
szintkülönbség megszüntetésre kerül, a falon bokszos rész lesz, amely szükség esetén a falra felhajtható, a 
kisebb helyiség funkciója nem változik onnan történik a kiszolgálás. 
 
Csányi László adó- és pénzügyi irodavezető-helyettes: Hozzáfűzte, hogy az épületen egy teljesen új 
tető lesz, kívül hőszigetelve lesz az épület, a WC-k teljesen átépítésre kerülnek, ki lesz cserélve az összes 
külső- és belső nyílászáró, újra lesz parkettázva. Teljesen új fűtési rendszer készül, az elektromos vezeték 
újra lesz vezetékelve. Az épület előtt térburkolat lesz lerakva. Beszerzésre kerül többek között egy 
hangosítás technika, nagy méretű projektor. A felújítás árajánlata nettó 29.460.000.-Ft. A közbeszerzésre 
az árajánlat kérések most kerültek kiküldésre még nem tudni, hogy ebbe az árba bele fér-e ez a felújítás.  
 
A képviselő-testület  határozat hozatal nélkül, egyhangú szavazással tudomásul vette a polgármester úr 
beszámolóját. 
 

 
1.) Napirend 

 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A KÉBSZ Kft  Alapító Okirata módosítása jóváhagyása  Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 
         Forgó János ÜB elnök 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy a Kft Alapító 
Okiratába pontosításra kerültek a tevékenységi körök, kikerültek azok a tevékenységek, amelyeket nem 
végez, mivel telephelye most már nincs a Faluházban ez is kikerült. A Kft-nek olyan árbevétele és 
tevékenysége, amely a könyvvizsgáló további alkalmazását indokolná nincs, így a vele kötött szerződés 
2016. február 29. napjával közös megegyezéssel megszűnik. Pontosítva lett az ügyvezető és az alapító 
kizárólagos hatásköre. Javasolta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 

18/2016. (III. 11.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  KÉBSZ Kft Alapító Okirata módosítása jóváhagyása 
 

H a t á r o z a t  
 



6 

 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tárgyi előterjesztésben foglaltakat 
megtárgyalta és az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerinti eljárásrendben az 
Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményének  
ismeretében, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek való megfeleltetéssel, az 
önkormányzat egyszemélyes gazdasági társasága a KÉBSZ Kft Alapító Okirat módosítását, a változások 
átvezetése után egységes szerkezetbe foglalását  tartalmazó, ezen határozathoz 1. – 2.  mellékletként csatolt 
dokumentumot a beterjesztett tartalommal és formában, változtatás nélkül jóváhagyta. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat ezen határozat 1. pontja 
szerint jóváhagyott Alapító Okirat aláírására, továbbá megbízza Dr. Papp Erika ügyvédet a tárgyi 
gazdasági társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata Szegedi 
Törvényszéken, mint Cégbíróságon való benyújtásával a változások átvezettetése érdekében. 

 Végrehajtás határideje: 2016. március 15. és 2016. április 14. közötti időszak  
       Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester az Alapító Okirat aláírásáért és az ügyvédi  

megbízás  kiadásáért, Cégbíróság elé terjesztéséért 
Beszámolás határideje: a jogügylet lebonyolítását követő soros ülésen 
 

Határozatról értesítést kap: 
- Szegedi Törvényszék mint Cégbíróság (Szeged) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Dr. Papp Erika ügyvéd (Szeged) Alapító Okirat csatolásával 
- Ambrus László KÉBSZ Kft ügyvezetője (Helyben) 
- Irattár  
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Közműépítő, Beruházó és Szolgáltató 
 

Korlátolt Felelősségű Társaság 
 

(KÉBSZ Kft) 
 
 
 

Alapító okirata 
 

(2016. március 11. napjáig történt  módosításokkal) 
 egységes szerkezetbe foglalt  

hatályos szövege 
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Alapító okirat 
 

Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek 
megfelelve az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát – a 2014. február 28. 
napján kelt alapító okiratban  és 2016. március 11. napjáig bekövetkezett változásokat, mint 
módosítást tartalmazó – egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg. 

 
1. A Társaság cégneve, székhelye, telephelye 

 
1.1. A Társaság cégneve:Közműépítő, Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  

(továbbiakban: Társaság). 
1.2.  A Társaság rövidített cégneve: KÉBSZ Kft. 
1.3.  A Társaság idegen nyelvű cégneve: -- 
1.4.  A Társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: -- 
1.4.  A Társaság székhelye:   6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.  
 1.5.  A Társaság székhelye  egyben a központi ügyintézés helye is. 
1.6.   A Társaság telephelye:           6647 Csanytelek, Szent László u. 4.  
         

2. A Társaság alapítója 
 
Neve:     Csanytelek Község Önkormányzata  
Törzskönyvi nyilvántartási száma: 726742   
Székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.  
Képviseletre jogosult neve: Forgó Henrik Csanytelek Község Önkormányzata polgármestere. 
 

3. A Társaság tevékenységi köre(i)  
 
Az Alapító települési önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdése alapján egyebek mellett a helyi 
közszolgáltatások körében köteles gondoskodni:  
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)  

122/A. §-a és a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Alapító Okiratában meghatározott 
alapszolgáltatás és szakosított szociális ellátáson belüli étkeztetés ellátásáról (az Szt. 121. §-a szerinti 
szerződés kötésével) a helyi képviselő testület által önkormányzati rendeletben meghatározott 
intézményi díjtétel alapján,  

b) a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról   szóló   1997.  évi  XXXI.  törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) 97. §-a értelmében eljárva, az alapfokú oktatási és nevelési intézmények (az 
állami fenntartásban lévő általános iskola és az Alsó- Tisza-menti Önkormányzat Társulása 
fenntartásában  lévő napközi otthonos óvoda   Alapító Okiratában meghatározott diák 
étkeztetés biztosításáról  (az Szt. 121.§-a és a Gyvt. szerinti ellátási szerződés kötésével a képviselő 
testület által önkormányzati rendeletben meghatározott intézményi díjtételnek megfelelően.  

    Az Alapító jelen okiratban kinyilvánítja, hogy a fent megjelölt közfeladatokat, mint 
tevékenységi köröket kiemelten is jelen gazdasági társaság által kívánja a továbbiakban is 
megvalósítani akként, hogy a Társaságban a felsorolt tevékenységek, - mint az Alapító által 
kötelezően ellátandó közfeladatok - egyéb tevékenységek gyakorlása mellett kiemelt 
jelentőséggel bírnak.  
42.99’08  Egyéb máshova nem sorolt építés 
56.29’08  Egyéb vendéglátás (Főtevékenység) 
68.20’08  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
70.22’08  Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
81.30’08  Zöldterület kezelés 
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96.03’08  Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 
 

4. A Társaság működésének időtartama 
 
A társaság működésének időtartama:  határozatlan időre szól. 
  

5. A Társaság törzstőkéje 
 
5.1. A Társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft (azaz: Hárommillió forint)  készpénzből áll. 
5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. 
 

6. A Tag törzsbetétje 
 
Név (Cégnév): Csanytelek Község Önkormányzata 
A törzsbetét összege: 3.000.000,- Ft (azaz: Hárommillió forint). 
A törzsbetét összetétele: készpénz:  3.000.000,- Ft (azaz: Hárommillió forint). 
 

7. Üzletrész 
 

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a 
Társaság bejegyzésével keletkezik és a törzsbetéthez igazodik. 
 

8. Az egyszemélyes társaság működése 
 

8.1.   Az egyszemélyes Társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 
8.2.  Ha az egyszemélyes Társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új  

tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az Alapító okiratot 
Társasági szerződésre módosítani. 

 
9. A nyereség felosztása 

 
9.1.   A Társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a 

Társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, vagy a szabad 
eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor 
kifizetésre, ha a Társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében 
nem érné el a Társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a Társaság 
fizetőképességét. 

9.2.   Az ügyvezető  nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni. 
 

10. Az Alapítói határozat 
 

10.1.  A  Társaság Taggyűlése  hatáskörébe  tartozó   kérdésekben   a   tag  írásban   határoz   és  a  
döntés az ügyvezetővel  való közléssel válik hatályossá. 

10.2.  A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja. 
10.3.  Az Alapító dönt minden olyan kérésben, amit központi jogszabály, vagy ezen alapító okirat 

a hatáskörébe utal és nem tartozik a Társaság szokásos tevékenységi körébe. 
10.4.  A Társaság legfőbb döntéshozó szerve: az Alapító, mely évente egy ízben munkaterve 

szerinti időpontban – a számviteli törvényhez igazítottan -  napirendre tűzi a Társaság 
gazdálkodásáról szóló éves beszámolóját. Az Alapító a szervezeti és működési 
szabályzatában foglalt eljárásrend szerint hívja össze és vezeti le az ülést, amennyiben az 
határozatképes.  Az  Alapító az ülés összehívása előtt köteles a Társaság ügyvezetője 
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véleményét kikérni az ülés előtt legalább 3 nappal, melyet a meghívóhoz csatolt  írásos 
előterjesztéssel együtt meg kell küldeni az ülésre meghívottak számára. 

10.5. Az Alapító által összehívott ülésen annak napirendi pontjától függően, bárki részt vehet, az 
ülés nyilvános, kivéve, ha annak nyilvános ülésen történő tárgyalása  üzleti titkot sértene, 
mert akkor a nyilvánosság kizárásával, zárt ülésen történik az Alapító általi döntéshozatal, 
melyet határozatába foglal. A döntéshozatal az ülésen résztvevőkhöz a levezető által feltett 
kérdésre igennel, nemmel történő válaszadással és kézfelemeléssel történik. 

10.6. Az Alapító általi határozat hozatalban nem vehet részt olyan személy, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozója, élettársa (Ptk. 8:1. §) a határozatban foglaltak szerint kötelezettség 
teljesítése, vagy felelősség alóli mentességet élvez, vagy bármilyen előnyben részesül, 
továbbá a megkötendő adott jogügyben bármilyen módon érdekelt. 

10.7. Az Alapító jogosult minden olyan kérdésben dönteni, amelyet központi, vagy 
önkormányzati jogszabály, továbbá ezen Alapító okirat a hatáskörében utal és nem tartozik 
a Társaság szokásos ügymenetébe, tevékenységi körébe. 

10.8. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
a)   a hatályos számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, beleértve a Társaság 

adózott eredménye felhasználására vonatkozó döntés meghozatalát is, 
b)   a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltaktól eltekintve, a Társaság 

ügyvezetőjének megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, a 
munkáltató jogok gyakorlása, 

c)   a Társaság ügyvezetője, vagy hozzátartozójával kötendő szerződés jóváhagyása, 
d)   a Társaság ügyvezetőjével szemben indított kártérítési igények érvényesítése, 
e)   döntés a Társaság jogutód nélküli megszüntetéséről, 
f)   döntés a Társaság alapító okirata módosításáról, 
g)   a Társaság által vezetendő Szabályzatok jóváhagyása, 
h)   a Társaság feladata ellátásához szükséges pénzintézeti hitel felvételéről döntés 

hozatala, 
i)   a Nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltak szerinti tőkeemelésről való 

döntés, 
j)   a Társaság  általi  gazdálkodó  szervezet  alapítása, a Társaság részesedése, annak 

átruházása, továbbá  a  gazdálkodó  szervezet  megszüntetése, 
k)  a Társaságban az Alapítót képviselő számára jogosítványok megadása: a Társaság 

irataiba való betekintés, az ügyvezetőtől a Társaságra vonatkozó információ 
kérése, napi kapcsolattartás, egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, pl. szabadság 
engedélyezése,  

k)  mindazon ügyek, amelyeket jogszabály kizárólag az Alapító döntési jogkörébe utal. 
 

11. A Társaság ügyvezetése és képviselete 
 

11.1.  A Társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője: 
Neve: Ambrus László (an: Koncz Piroska), születési ideje: 1966. 06. 02. 
Lakcíme: 6647 Csanytelek, Ady Endre u. 50. sz. 
Adóazonosító jele: 8363110620 
Az ügyvezető megbízatása  határozatlan időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2006. december 01. 
A képviselet módja: önálló.  
A vezető tisztségviselő a Társaság ügyvezetését  munkaviszonyban látja el. 

11.2. A Társaság tevékenységéből eredő ügyek intézését és a Társaság képviseletét a 11.1. 
pontban írt ügyvezető látja el. Az ügyvezető köteles gondoskodni a Társaság számára 
vonatkozó jogszabályban és az Alapító által meghatározott nyilvántartások vezetéséről, a 
napi ügyvitelről, a Társaság szabályos működéséhez szükséges, működési engedélyekben, 
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szerződésekben foglaltak betartásáról, betartatásáról, továbbá gyakorolja a Társaság 
munkavállalói feletti munkáltatói jogokat és ellátja mindazt a tevékenységet, amelyet az 
Alapítót képviselő a számára meghatároz. 

11.3. Az ügyvezető által hozott, a Társaság akár külső, vagy belső tevékenységét érdemben 
befolyásoló döntését  írásba kell foglalni, melynek tartalmaznia kell a döntés tartalmát, a 
döntés meghozatalának helye és időpontja meghatározását, az érintettek körének jelölését, 
az ügyvezető saját kezű aláírását, a kézbesítés módját.  Az ügyvezető által hozott, írásba 
foglalt döntésekről  az ügyvezetőnek nyilvántartást kell vezetnie. 

11.4. Az ügyvezető önmagára, vagy hozzátartozójára vonatkozó olyan döntést, - amely számára 
előnnyel járna, vagy kötelezettségvállalás alóli mentesítést jelente – nem hozhat, mivel az 
kizárólag az Alapítót megillető jog. 
 

12. Cégvezető 
 

 A Társaságnál cégvezető kinevezésére   nem kerülhet sor. 
 

13. Cégjegyzés 
 

Az önálló cégjegyzésre jogosult:  Ambrus László ügyvezető, aki a Társaság előnyomott cégneve 
(bélyegzője) alá mint ügyvezető önállóan jogosult saját-kezűleg aláírni nevét, hiteles cégaláírási 
nyilatkozatban foglaltak szerint. 
 

14. Felügyelőbizottság 
 

 A Társaságnál felügyelőbizottság választására  nem kerül sor. 
 

15. Könyvvizsgáló 
 

A Társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett, így könyvvizsgálóval 2014. február 28. napján kötött 
szerződést közös megegyezéssel  megszüntették a felek 2016. február 29. napjával.  
 

16. A Társaság megszűnése 
 

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon 
az Alapítót illeti meg. 
 

17. Egyéb rendelkezések 
 

17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a Társaság e kötelezettségének  a 
Cégközlönyben  és közvetlen elérhetőségén: a www.kebsz@csanytelek.hu honlapon  tesz 
eleget. 

17.2. Az Alapító az általa a Társaságra vonatkozóan hozott döntéseit az önkormányzat honlapján  
hozza nyilvánosságra. 

17.3.  A Társaság politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól függetlenül 
működik, azok számára sem anyagi, sem természetbeni támogatást nem nyújthat. 

17.4. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk. rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

17.5.  A Társaság elektronikus elérhetősége: a kebsz@csanytelek.hu. 

[KP1] megjegyzést írt:  

[KP2] megjegyzést írt:  

[KP3] megjegyzést írt:  

[KP4] megjegyzést írt:  

http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/#lbj124id14296399820167227
http://www.kebsz@csanytelek.hu
http://uj.jogtar.hu/
mailto:kebsz@csanytelek.hu
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17.6. A  település lakossága széles körét érintő, a Társaság tevékenységéből eredő hirdetményeit, 
felhívásait az önkormányzat havi kiadványában a Csanyi Hírmondóban térítésmentesen 
megjelentetheti, a kiadvány kiadásáért felelős személlyel történt egyeztetést követően. 

17.7.  A  Társaság  számláját  a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezeti és pénzügyi 
ügyleteit az 57200024 – 10002113 számlaszámon bonyolítja. 

 
 
 
Kelt: S z e g e d, 2016. március 11.  
 
Az alapító aláírása: 
 
 

...................................................................................................... .............................. 
Forgó Henrik Csanytelek Község Önkormányzata (Alapító) képviseletében 

 
 
 
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta: 
 
S z e g e d, 2016. március 11.  
  
 
 
        Dr. Papp Erika ügyvéd 

6720 Szeged, Tisza Lajos krt.18/A fszt.1. 
 
  

 
 

2.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata   Forgó Henrik polgármester 
 jóváhagyása       Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
  
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy tárgyi 
előterjesztést  a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta és 
változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt a Képviselő-testület elé. Javasolta az előterjesztésben 
foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás:  
 
Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavezető-helyettes: Véleménye szerint gondot okoz az, hogy 
nincs megfelelő végzettséggel és gyakorlattal rendelkező  közbeszerzéshez értő szakember a környéken 
akit az önkormányzatnál meg lehetne bízni ezzel a feladattal. 



13 

 

 
Gémes Péter képviselő: Alkalmazni kell megfelelő képesítéssel rendelkező szakembert, aki leveszi a 
terhet a hivatal köztisztviselőiről. 
 
 
Kató Pálné jegyző: Nincs pénzügyi fedezet a hivatal költségvetésében szakirányú köztisztviselő 
alkalmazására, hiszen a központi költségvetés jelenleg is nem egész 8 fő köztisztviselő illetménye fedezetét 
biztosítja, a hiányzó összeget a 2 fő köztisztviselői létszámra az önkormányzat saját bevétele terhére 
vállalta. Pályázatíró ugyanúgy nincs, mint polgármesteri titkárság, sőt aljegyző, vagy helyettes sem, mint 
ahogy még több olyan tisztség sem önállóan ellátott, amelyet a köztisztviselők osztott munkakörben 
túlmunkában látnak el, pl. közterület felügyelő, informatikus, stb. 
 
Forgó Henrik polgármester: Ennyi tervbe vett és már folyó beruházás adminisztrációs terhei már régen 
meghaladták a tűrőképesség határait, ezért adott feladatok kiszervezésében, vállalkozói szerződések 
körében látja a megoldást, amelyet szorgalmazni fog. 
Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, módosító javaslat, vita nélkül zárta le 
tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett 
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
19/2016. (III. 11) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata jóváhagyása 
 

H a t á  r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta tárgyi előterjesztésben 
foglaltakat, figyelembe vette a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési 
Bizottság véleményét és ezen határozathoz csatolt formában és tartalommal jóváhagyta a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (1) bekezdésén és a törvény végrehajtási 
rendeletein alapuló, Csanytelek Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát 2016. március 15. 
napjával való hatályba lépéssel. 

2.) A Képviselő-testület az általa kiadott, az önkormányzat közbeszerzési szabályzatáról szóló 
49/2013. (V. 31.) Ökt határozatát az új szabályzat hatályban lépésével hatályon kívül 
helyezi. 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
 



14 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csanytelek Község Önkormányzata 
 
 
 
 

Közbeszerzési Szabályzata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készítette:   Kató Pálné Csanytelek Község Önkormányzata jegyzője 
 
 
 
Jóváhagyta:  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

…./2016. (III. …) Ökt határozatával 
 
 
 

Hatályba lépése: 2016. március 15. 
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Csanytelek Község Önkormányzata 
Közbeszerzési Szabályzata 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdése szerinti jogkörében eljárva, az 
önkormányzat mint Ajánlatkérő által kezdeményezett közbeszerzések során alkalmazandó eljárásokra az 
alábbi Közbeszerzési Szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) alkotja. 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. A Szabályzat célja 

 
1.1. A Szabályzat kiadásának célja  Csanytelek Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és fenntartásában 

lévő költségvetési szervek közbeszerzéseire vonatkozóan 
a) a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, 
b) a belsőellenőrzési- felelősségi rendjének, 
c) az Önkormányzat mint Ajánlatkérő nevében eljárni jogosított személy, vagy szervezet felelősségi körének rögzítése,  
d) a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjének előírása, 
e) a közbeszerzési eljárások során hozott döntésekért felelős személyek, szervezetek, vagy testületek nevesítésének  

       a Kbt. alapelveinek érvényesítésével az a)-e) pontban írtak eljárásrendjének meghatározása. 
1.2. A Szabályzat a Kbt. szabályaiban  meghatározottaktól csak annyiban térhet el, amennyiben azt a Kbt. kifejezetten 

megengedi, ellenkező esetben a Kbt. előírásai az irányadók. 

 
2. A Szabályzat hatálya 

 
2.1. A Szabályzat személyi hatálya  az Önkormányzat által kiírt közbeszerzési eljárásokat  

a) előkészítő, az eljárásba bevont személyekre, az Önkormányzat Bizottságára, az Önkormányzat 
Képviselő-testületére, döntést hozó személyekre, 

b) az Önkormányzat által megbízott közbeszerzési akkreditált szakértőkre, szaktanácsadókra és más 
szakértőkre 

terjed ki. 
2.2. A Szabályzat tárgyi hatálya  minden olyan a Kbt. hatálya alá tartozó  

a) árubeszerzésre, 
b) szolgáltatás megrendelésére, 
c) építési beruházásra, építési koncesszióra,  továbbá 
d) tervpályázatra 
amelyet Önkormányzat, vagy fenntartásában lévő szerve szerződés keretében Ajánlatkérőként 
(pl. mint megrendelő, megbízó, vevő, stb.) jár el és a közbeszerzés értéke meghaladja  a Kbt.-ben, a 
központi költségvetésben előírt,  a Közbeszerzési Hatóság által közzétett Közbeszerzési 
Értesítőben megjelentetett értékhatárt. 

2.3. Az Önkormányzat az adott évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletével jóváhagyott 
költségvetési forrásból megvalósított beszerzéseire, amelynek becsült értéke  
a) árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetén nem éri el a nettó      18 millió Ft összeget, 
b) építési beruházás      nem éri el a nettó    100 millió Ft 

összeget, 
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akkor az Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottsága 
bevonásával  véleményeztetni,  a Képviselő-testület határozatába foglaltan pedig engedélyeztetni 
kell akként, hogy engedélyezésnek tartalmaznia kell: 
a) a beszerezni kívánt áru, szolgáltatás, építkezés megnevezését,  
b) a beszerzés lebonyolításával megbízott személy, vagy szerv megnevezését, elérhetőségét, 

továbbá  
c) az üzemeltető (amennyiben az nem azonos a beruházóval) adatait, 
d) a beszerezni kívánt áru, szolgáltatás, építkezés helye, jellege, mennyisége meghatározását, 
e) a közbeszerzés szükségességének indokolását, a beszerzés céljának, eredményességének 

szakmai leírását, 
f) a beszerezni kívánt áru, szolgáltatás, vagy építkezés pénzügyi – műszaki paramétereit 

(Ft-ban meghatározva),  
g) a beruházás Önkormányzati költségvetésének anyagi fedezete évekre és forrásokra 

lebontott (pályázat esetén EU, központi költségvetési forrás, más forrás, az 
Önkormányzat saját forrása) megjelölésével, továbbá 

h) építési beruházásnál a beszerzendő hatósági engedélyek beszerzése kötelezettsége, 
amennyiben szükséges, úgy a  kiviteli tervek készítésének határnapjait, a beruházás 
megvalósítása tervezett kezdő, befejező és üzembe-helyezést meghatározó időpontját. 

2.4. Az Önkormányzat az adott éves költségvetésében betervezett azon beszerzéseire, beruházásaira, 
amelynek a becsült értéke  
a) árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése  esetén   meghaladja  a nettó      18  millió Ft-ot, 
b) építési beruházás esetén               meghaladja a  nettó    100  millió Ft-ot, 
akkor az Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottsága 
bevonásával  véleményeztetni,  a Képviselő-testület határozatába foglaltan pedig engedélyeztetni 
kell, a 2.3. pontban írtak maradéktalan betartásával.  

 
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 

 
3. A közbeszerzési igények tervezése 

 
3.1. Az Önkormányzat az adott költségvetési évére tervezett közbeszerzéseiről tárgyév március 31. 

napjáig  az Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottsága 
véleményezése után a Képviselő-testület Közbeszerzési Tervet fogad el, melyet az Önkormányzat 
honlapján az érdeklődők számára elérhetővé tesz. 

3.2. A  Közbeszerzési terv elkészítése, annak módosítása szükségességének figyelemmel kísérése, Közbeszerzési 
Adatbázisban határidőben  való megjelentetése  a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal  Adó- és Pénzügyi 
Iroda feladattal megbízott köztisztviselőinek kötelezettsége. A Terv beterjesztése, az abban foglaltak 
Szabályzatban írtak szerinti végrehajtása feltételeinek biztosítása az Önkormányzat jegyzőjének 
kötelezettsége. 

3.3. A Közbeszerzési Tervnek tartalmaznia kell: 
a) a közbeszerzés tárgyát (a termék megnevezését), 
b) az eljárásrendet, (értékhatár alatti, értékhatár feletti) 
c) a termék becsült értékének meghatározását, (Ft-ban) 
d) az eljárás indításának várható időpontját  (év, hónap, nap jelöléssel), 
e) az eljárás befejezésének várható időpontját (év, hónap, nap jelöléssel), 
f) a szerződésben foglaltat teljesítése irányadó időszakát  (év, hónap, nap meghatározással),  
g) a Terv módosítása szükségességének indokolását. 

3.4. Az Önkormányzat Közbeszerzési Tervében jóváhagyott közbeszerzések a vonatkoztatott 
eljárásrend lefolytatási kötelezettségét nem vonják maguk után. Közbeszerzési terv 
elkészítése előtt ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, melyet a tervben szintén 
megfelelően szerepeltetni kell. 
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3.5. Az Önkormányzat nevében a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda 
feladattal megbízott köztisztviselője a tárgyévi termék beszerzésekről  vonatkozó jogszabályban 
előírt minta alkalmazásával, éves statisztikai összegzés készítésére, továbbá legkésőbb a tárgyévet 
követő év május 31. napjáig a Közbeszerzési Hatóság részére történő megküldésére kötelezett. 

 
4. A közbeszerzési eljárások előkészítése 

 
4.1. A közbeszerzési eljárás előkészítési fázisában elemi feltétel, hogy a megvalósításhoz 

szükséges anyagi feltétel rendelkezésre álljon, továbbá biztosított legyen annak garanciája, hogy a 
megrendelés teljesítésekor a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon. A közbeszerzések 
finanszírozási feltételeit a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 
kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni. Közbeszerzési 
eljárást megindítani kizárólag akkor lehet, az Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt 
(pályázatot) nyújtott be, vagy tervezi annak benyújtását. Elsődleges feladat, hogy erre a 
körülményre a vonatkozó felhívásban fel kell hívni az ajánlattevők figyelmét. További feltétel 
a közbeszerzési eljárás megindításakor a majdani szerződés megkötéséhez szükséges 
valamennyi hatósági engedély megléte, amennyiben arra szükség van. 

4.2. A közbeszerzési eljárás előkészítése keretében 
a) a felhívás, a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, 
b) a beérkezett ajánlatok értékelése, 
c) az Ajánlatkérő nevében eljárni jogosított 
személyeknek együttesen rendelkezniük kell az adott közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, jogi, pénzügyi és 
közbeszerzési ismeretekkel, szakértelemmel. 

4.3. Az Önkormányzat által jóváhagyott adott évi költségvetése figyelembevételével az Adó- és 
Pénzügyi Iroda Vezető-helyettese listát készít ezen Szabályzat hatálya tartozó közbeszerzésekről, 
amely tartalmazza az adott évre vonatkozó beruházásokat, fejlesztéseket, beszerzéseket, a közbeszerzési 
igények összesítését, amely a Közbeszerzési Terv alapját képezi. 

4.4. Az eljárás előkészítési szakaszában az Irodavezető-helyettes gondoskodik 
a) a beszerzés tárgyának, mennyiségének pontos meghatározásáról, 
b) az eljárás becsült értékének megállapításáról, 
c) műszaki leírás, feladatok ismertetéséről, 
d) az a)-c) pontban írt adatoknak az Ajánlatkérő által  megbízott személy, vagy szervezet részére 

történő  továbbításáról, 
e) a közbeszerzési eljárás megindítása előtti döntések meghozatalát elősegítő előterjesztések 

elkészítéséről, 
mivel személye rendelkezik olyan pénzügyi, gazdasági ismeretekkel, amely alkalmassá teszi a 
termék tárgyára vonatkozó beszerzési, üzemeltetési, fenntartási körben szükséges ismeretek 
átadására, hasznosítására. 

4.5. Az így előkészített közbeszerzési eljárás megindítására az Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottsága véleménye ismeretében, a 
Polgármester támogatásával és a Képviselő-testület határozatában foglaltak szerint van 
lehetőség. 

 
5. A közbeszerzési eljárások rendje, feladat- és hatáskörök megoszlása 

Jegyzői feladatok 
5.1. A közbeszerzési eljárásokkal összefüggő feladatok ellátására külön önálló szervezeti egység nem 

jön létre, elkülönülnek viszont a  
a) a közbeszerzési tevékenység irányítási, 
b) a feladatok végrehajtása megszervezési, 
c) a végrehajtás alatti ellenőrzési 
hatáskörök, amely az Önkormányzat jegyzőjét kötelezi  az alábbiak szerint. 
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5.2. Az Önkormányzat jegyzője 
a) folyamatosan felügyeli a közbeszerzések teljes folyamatát, benne az előkészítéstől az 

eljárás lezárásáig, a dokumentálási kötelezettség szabályszerűsége (5 évig történő 
megőrzése) szabályainak betartását és betartatását, 

b) rendszeresen ellenőrzi a közbeszerzési eljárás előkészítésébe és lebonyolításába 
bevont köztisztviselők tárgyra irányuló tevékenységét, annak végrehajtása érdekében 
utasításokat ad, 

c) köteles haladéktalanul kivizsgálni minden, a közbeszerzési eljárás szabályos 
lebonyolítását befolyásoló körülményt, amely az eljárás eredményes befejezését 
gátolja, 

d) köteles minden olyan jogkörébe tartozó intézkedést megtenni, amely eleget tesz az 
adott közbeszerzési eljárás szabályos, jogszerű és morális elvárásoknak való 
megfelelésnek, 

e) munkáltatóként gondoskodik a közbeszerzési eljárásba bevont köztisztviselők 
munkaköri leírásában pontos vonatkozó feladat meghatározásról, 

f) biztosítja a közbeszerzési eljárás szabályos lefolytatása részeként elkülönülő 
eljárásban, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési 
Bizottság előkészítő és javaslattevő munkája végzéséhez szükséges személyi- tárgyi 
feltételeken túl, a Bizottság, (amely  Bíráló Bizottság is egyben) ülésén készült 
jegyzőkönyvezésről, továbbá a Hivatal iratkezelési szabályzata szerint dokumentációk 
iratmegőrzéséről, 

g) a zárt borítékban érkező ajánlatok nyilvántartásba vételéről, annak őrzéséről, majd 
annak illetékes számára, határidőben, hiánytalanul és zárt állapotban  való átadásáról a 
Adó- és Pénzügyi Iroda feladattal megbízott köztisztviselője által gondoskodik,  

h) Az eljárás során az illetékesek felé jelzéssel élni és a szükséges intézkedés megtételét 
kezdeményezni szabálytalanság észlelése esetén, 

i) elő kell segítenie az Önkormányzat nevében eljárni jogosított Polgármester 
közbeszerzéssel összefüggő feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenysége 
végrehajtását szakmai és vonatkozó jogszabályi háttér biztosításával, 

j) biztosítania kell az eljárásban résztvevők által teendő összeférhetetlenségi 
nyilatkozatok megtétele feltételeit (Szabályzathoz csatolt nyilatkozat alkalmazásával),  

k) biztosítania kell személyes közreműködésével a folyamatba épített előzetes és 
utólagos belső ellenőrzés végrehajtását, továbbá a belső ellenőr zavartalan működési 
feltételeit. 

  
 

A Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztviselői feladat- és hatásköre 
 

5.3. Az Önkormányzat és szervei, költségvetési szervei közbeszerzési feladatainak előkészítése, 
szervezése és lebonyolítása a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda feladattal 
megbízott köztisztviselőinek feladata, melynek keretében: 
a) a közbeszerzési eljárás megkezdése előtt a piaci helyzetről igény szintű, a 

közbeszerzés becsült értékéhez igazodó felmérés készítése, annak naprakészségének 
biztosítása, éves Közbeszerzési Terv, annak esetleges módosítása és összefoglaló 
készítése, a honlapokon való közzététele, 

b)  a közbeszerzés anyagi fedezete rendelkezésre állásának folyamatos figyelemmel 
kísérése, 

c)  a közbeszerzésekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, az azzal 
összefüggő könyvelési feladatok teljesítése, 

d)  javaslattétel a közbeszerzési eljárás lefolytatására, menetére, 
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e)  az ajánlati, ajánlattételi felhívás, a hirdetmény és egyéb dokumentáció elő- és 
elkészítése, megküldése, közzététele, megjelenítése, esetleges javítása, módosítása, 
visszavonása, hiánypótlás kibocsátása, továbbá hirdetmény nélküli eljárás esetén a 
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatása, közzétételi díj megfizetési kötelezettség 
teljesítése közbeszerzési tanácsadó vagy szakértő bevonásával, 

f)  a kiegészítő tájékoztatás Kbt. szerinti határidőn belüli megküldése, 
g)  az eljárásban résztvevők összeférhetetlenségének vizsgálata az eljárás kezdetétől 

annak befejezéséig, 
h)  a közbeszerzési eljárásban részvételi/ajánlattevői határidők követése, a beérkezett 

ajánlatok nyilvántartásba vétele, a Bíráló Bizottság ülésére történő előkészítése, 
i)  az Önkormányzat által kibocsátott felhívásban és dokumentációban meghatározott 

szempontok szerinti előzetes értékelési javaslat készítése, melyben az érvényes 
ajánlatok sorrendjének kialakítására tesz indítványt, összehasonlító számításokkal a 
jegyző számára a  Bíráló Bizottság elé terjesztése érdekében, 

j)  a Bíráló Bizottság igénye szerint az esetleges helyszíni bejárások koordinálása, 
k)  a Bíráló Bizottság által hozott döntés, összegzés előkészítése, az eljárásban 

résztvevők számára történő megküldése, 
l)  a közbeszerzési szerződés megkötésére irányuló eljárásban való közreműködés, az 

illetékes általi aláírásban való közreműködés, annak iratmegőrzéséről való 
gondoskodás, 

m)  az Önkormányzat honlapján az aláírt szerződés megjelentetése, a dokumentumok 
tárolása, ellenőrzés esetén annak bemutatása, 

n)  a közbeszerzési eljárásba bevont szakértők munkájának koordinálása, az eljárásban 
résztvevők közötti kapcsolattartás, 

o)  pénzügyi szakmai tanácsadás nyújtása a közbeszerzések bírálatában résztvevők 
számára, 

p)  a Bíráló Bizottságban való személyes részvétel, mint a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság adott ülésén tanácskozási 
joggal résztvevő pénzügyi szakértő, 

q)  jogorvoslati eljárás esetén valamennyi szükséges dokumentum határidőben 
Döntőbizottság rendelkezésére bocsátása, az előzetes vitarendezési tárgyaláson 
személyes megjelenés és képviselet biztosítása, 

r)  a jegyző tájékoztatása arról, ha a feladat ellátása során bármilyen szabálytalanságot, 
vagy célszerűtlenséget tapasztal és annak megszüntetését kezdeményezni köteles. 

 
A Bíráló Bizottság feladat- és hatásköre 

 
5.4. A Bíráló Bizottság jogosult döntés előkészítő folyamat keretében az alábbiak szerint eljárni: 

a) Az Önkormányzat közbeszerzési eljárása előkészítési és bírálati tevékenysége 
végrehajtására 5 tagú Bíráló Bizottságot (továbbiakban: Bizottság) hoz létre, melynek 
személyi összetétele közbeszerzési eljárásonként változó lehet, az adott közbeszerzés 
tárgyához igazodóan, a Polgármester írásban történő felkérése szerint. A Bizottság 
tagjainak az adott közbeszerzés tárgyának a Kbt. szerinti szakértelemmel rendelkező 
személyek lehetnek, akik közbeszerzési, jogi és pénzügyi ismeretekkel bírnak és 
vállalják a feladatot, nem esnek összeférhetetlenség miatti kizárás hatálya alá. A Bíráló 
Bizottságban tanácskozási joggal részt vesznek az Önkormányzat Pénzügyi 
Ellenőrzési, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottsága 2 képviselői 
tagja, akik nem döntési, de véleményezési joggal vannak az ülésen jelen, 

b) A Bizottság tagjai kötelesek összeférhetetlenségi nyilatkozat kitöltésére, titoktartási 
nyilatkozat tételére, továbbá a tagság elfogadására vonatkozó bejelentés megtételére, 
az arra való felkéréstől számított 2 napon belül, 
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c) a Bizottság testületként végzi feladatát, minden döntését az adott írásban összehívott 
ülésén hozza, mely ülésen a hivatal jegyzői iroda köztisztviselője jegyzőkönyvet 
készít. A Bizottság első ülésén tagjai közül nyílt szavazással (kézfelemeléssel) Elnököt 
választ,. 

d) a Bizottság üléseit az Elnök hívja össze elektronikus úton, az ülés előtt 2 nappal, de 
sürgős esetben telefonon,  vezeti az ülést annak határozatképessége esetén – ha a 
tagok több mint fele (3 fő) az ülésen jelen van -, 

e) az ülésen minden tagnak egy szavazata van, melyet nyílt szavazás keretében, egyszerű 
szótöbbséggel hozza, akként, hogy igennel, vagy nemmel szavaz, tartózkodásra nincs 
lehetőség a döntés határozatba foglalásakor,   

f) szavazat egyenlőség esetén az Elnök 15 perc szünetet rendel el és  megismételteti a 
szavazást, amely ha eredménytelen, akkor az ülés ismételt összehívásáról intézkedik, 

g) a bizottság ülésén jegyzőkönyv készül, melynek mellékletét képezik a Bizottság tagjai által 
kiállított bírálati lapok 

h) a Bizottság működési rendjét ezen szabályzatban foglaltak szerint maga alakítja ki, 
i) a Bizottság állandó, szavazati joggal rendelkező tagjai: 

ga) az Önkormányzat jegyzője, vagy általa felkért, jogi szakértelemmel rendelkező  
személy, 

gb) az adott közbeszerzés jellegétől függően a közbeszerzéssel érintett szervezet 
vezetője, vagy az általa megbízott képviselője, 

gc) közbeszerzés tárgya szerinti szakértő, szaktanácsadó, 
gd) a hivatal Adó- és Pénzügyi Irodavezető-helyettese, pénzügyi szakértőként, 
ge) a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési 

Bizottság Elnöke. 
5.5. A Bizottság döntés előkészítő tevékenységével javaslatot tesz a döntéshozó számára, melynek során 

a) a közbeszerzési eljárásban résztvevők által benyújtott, az Adó- és Pénzügyi 
Irodavezető-helyettese által nyilvántartásba vett ajánlatok bontása, 

b) a felbontott ajánlatok érvényességének vizsgálata, a pénzügyi köztisztviselő által elkészített 
értékelési szempontok alapján az ajánlatok formai és tartalmi vizsgálata, 

c) az ajánlatban foglaltaktól függően dönt hiánypótlás szükségességéről, felvilágosítás kérés, 
indokolás kérésről, 

d)  javaslatot tesz az általa elbírált érvényes  ajánlatok közül a nyertes és a második 
legkedvezőbb ajánlatot tevő megjelölésére, melyet indokolni köteles, 

e) amennyiben nincs érvényes ajánlat, akkor a közbeszerzési eljárás eredménytelenné 
nyilvánítására tesz  javaslatot.  

 
Polgármester feladat- és hatásköre 

 
5.6. Az Önkormányzat mint Ajánlatkérő nevében és képviseletében eljárni jogosítottként a Kbt. 

és ezen Szabályzatban foglaltakból eredő jogait és kötelezettségeit az alábbiakban szabja meg: 
a) elrendeli ezen Szabályzat hatálya alá tartozó  közbeszerzési eljárás előkészítését, benne az 

ajánlati, ajánlattételi felhívás, a hirdetmény és vonatkozó dokumentáció közzétételét, 
b) dönt az adott közbeszerzési eljárás megindításáról,  az a) pontban írtak szerint, a 

döntéshozó által megadott feltételek szerint, 
c) felkéri a Bizottság tagjait a döntési eljárás előtti javaslattételre, 
d) a Bizottság javaslata alapján dönt 

da) az ajánlatok érvénytelenségéről, 
db) az ajánlattevő(k) kizárásáról, 
dc) az ajánlattevő(k) esetleges alkalmatlanságáról, 
melyről a döntéshozó Önkormányzat Képviselő-testületét köteles tájékoztatni, 
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e) a pénzügyi köztisztviselő által elkészített dokumentumokat aláírásával látja el,  
amennyiben az mindenben megfelel a vonatkozó előírásoknak, 

f) intézkedik közbeszerzési szakértők, szaktanácsadó eljárásba való bevonásáról, megbízásáról, 
g) elrendeli 

ga) az ajánlattételi felhívás visszavonását, 
gb) az ajánlattételi határidő módosítását, 
gc) az eredményhirdetés határidejének halasztását, 

h) lefolytatja a tárgyalásokat,  
i) gondoskodik a közbeszerzési döntésre tett Bizottsági javaslat döntéshozó elé terjesztéséről, 
j) kézjegyével látja el a döntéshozó által jóváhagyott nyertes ajánlattevővel kötendő szerződést, 
k) jogorvoslati eljárásban az Önkormányzatot képviselő személyét kiválasztja és meghatalmazza, vagy 

eljár, 
l) az adott közbeszerzés tárgyától függően gondoskodik a szerződésben foglaltak 

szerinti megvalósítás feltételeinek teljesüléséről, annak ellenőrzésében részt vehet, 
m) akadályoztatása esetén a feladatai ellátásával az Alpolgármestert megbízza. 

 
A Képviselő-testület feladat- és hatásköre 

 
5.6. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárásban döntéshozóként vesz részt az alábbi 

eljárásrendben: 
a) a Polgármester és a Jegyző közösen kiadott tárgyra vonatkozó előterjesztésében foglaltak 

megvitatása, jóváhagyása, esetleg napirendről való levétele, vagy a napirendi előterjesztés 
kiegészítésére, módosítására, ismételt napirendre tűzésére vonatkozó döntés meghozatala, 

b) az ajánlattevő(k) esetleges meghallgatása, 
c) az ajánlatok érvénytelenségének határozatba rögzítése, 
d) az  ajánlattevő(k)   adott  közbeszerzési  eljárásból való kizárása, összeférhetetlenségének, 

alkalmatlanságénak határozatba foglalása, vagy 
e) a beterjesztett javaslatok változtatás nélküli  elfogadása, vagy elutasítása (minősített 

többséggel hozott döntéssel), 
f) alakszerű határozatba foglalt döntéshozatal,  mely lezárja a közbeszerzési eljárást és egyben 

felhatalmazást ad a polgármesternek a nevében történő eljárásra, az általa kijelölt nyertes 
ajánlattevővel szerződés kötésére, vagy annak módosítására, továbbá annak kihirdetésére. 

 
6. A közbeszerzési eljárásban résztvevők felelősségi rendje 

 
6.1. A közbeszerzési eljárás előkészítési, annak lefolytatási, majd lezárásakor hozott döntések 

határidőben történő végrehajtása tárgyában: 
a) a Polgármester felel a közbeszerzési eljárás során ezen Szabályzatban foglaltak szerinti 

feladat- és hatáskörében rögzítettek  maradéktalan végrehajtásáért,  
b) a Bizottság tagjai egyetemlegesen felelnek az általuk bírálati eljárásban hozott döntésük 

szabályszerűségéért, 
c) az adott közbeszerzési eljárásban lebonyolítóként, vagy műszaki ellenőrként, vagy 

szakértőként közreműködő személy, vagy szervezet képviselője felel minden olyan általa 
kezdeményezett intézkedésért, mulasztásért, az abból eredő minden kár, költség, bírság fizetési 
kötelezettség teljesítéséért, amely a Polgármester által vele kötött megbízási szerződésben 
meghatározott tárgyi feladat nem szerződés szerinti teljesítéséből, vagy az adott közbeszerzésre 
irányadó jogszabály, szerződés be nem tartása miatt keletkezett, 

d) a település jegyzője felel a Szabályzatban foglalt feladatok Kbt. és ezen Szabályzat szerinti jogszerű 
végrehajtása teljesítéséért, a hivatali köztisztviselők feladata ellátásáért.    

 
7. A Belső ellenőr feladata 
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7.l. Ezen Szabályzatban foglaltak szerint lefolytatott közbeszerzési eljárások vonatkozó 

jogszabályoknak és ezen Szabályzatnak való megfelelését az Önkormányzattal szerződéses 
jogviszonyban álló Belső ellenőr vizsgálja: 
a) a  közbeszerzési  eljárás során keletkezett valamennyi iratba betekinthet, melyből    

megállapíthatja a Kbt. szabályainak betartását, a tervezési, az adatszolgáltatási 
kötelezettségek teljesítését, a dokumentálási kötelezettség szabályszerűségét, 

b) súlyos szabálytalanság esetén (jogsértés, mulasztás feltárása esetén) haladéktalanul 
köteles írásban tájékoztatni a Jegyzőt és általa a Polgármestert, aki azonnal 
intézkedik a szabálytalanság megszüntetéséről. 

 
8. A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje 

 
8.1. A közbeszerzési eljárás során az átláthatóság, ellenőrizhetőség biztosítása érdekében 

a) az eljárás előkészítésétől annak befejezéséig írásban, vagy elektronikus formában 
dokumentálni kell minden műveletet, amelyet az Önkormányzat Iratkezelési 
Szabályzatában foglaltak szerint iktatni és tárolni kell,  

b)  minden a közbeszerzéssel összefüggő iratot – a szerződéskötéstől annak teljesülésig 
– eltelt időszak alatt őrizni kell legalább 5 évig, abban esetben, ha jogorvoslati eljárásra 
került sor és az túlnyúlik az 5 éven, akkor annak befejezéséig, melynek 
szabályszerűségének biztosítása a jegyző és általa megbízott köztisztviselő feladata. 

 
9. Záró rendelkezések 

 
9.1. Ezen Szabályzat 2016. március 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő  

közbeszerzési eljárásokra is  alkalmazni kell. 
9.2. Ezen Szabályzat hatálybalépése napján hatályát veszti  a Képviselő-testület tárgyban 49/2013. 

(V. 31.) Ökt szám alatt kiadott határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzat. 
9.3. Ezen Szabályzatban feladat- és hatáskörrel felruházott személyek kötelesek a Szabályzatban 

foglaltak maradéktalan betartására, az elvárható gondosságra, minden, a Szabályzattól eltérő 
intézkedés tudomására jutását követően azonnal elhárítás érdekében szükséges intézkedés 
megtételére, az általa mulasztásával okozott kár megtérítésére. 

9.4. Ezen Szabályzatban nem rendezett kérdésekben a Kbt. és annak végrehajtására kiadott 
jogszabályok, más, az eljárásnál alkalmazott  rendelkezések az irányadók. 

9.5. A Szabályzat az önkormányzat www.csanytelek.hu honlapon érhető el az érdeklődők 
számára, papír alapon a település könyvtárában és a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási 
idő alatt megtekinthető. 

 
 
 
C s a n y t e l e k, 2016. február 29. 
 
 
 
 
 
  Forgó Henrik polgármester   Kató Pálné jegyző 
 
 
 
 

http://www.csanytelek.hu/
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1. melléklet a Közbeszerzési Szabályzathoz 
 

N Y I L A T K O Z A T 
 
1.) Alulírott …………………………………………………………………………..(név) mint 

Csanytelek Község Önkormányzata (továbbiakban: Ajánlatkérő) által kiírt közbeszerzési 
eljárásban Bíráló Bizottság Tagjaként (jegyző, lebonyolítással, műszaki ellenőrzéssel megbízott, 
szakértő, pénzügyi ügyintéző hivatali köztisztviselő, további közreműködő) jelenlegi 
ismereteim alapján anyagi- és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
a)  az 1.) pontban meghatározott eljárásban nem vagyok Ajánlattevő (részvételre 

jelentkező), alvállalkozó, továbbá nem állok a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos 
gazdasági tevékenységet végző szervezettel munkaviszonyban, munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban, nem vagyok ilyen szervezet vezető tisztségviselője, 
felügyelő bizottságának tagja, benne tulajdoni részesedéssel nem rendelkezem, 

b)  nem vagyok ezen személyeknek  közeli hozzátartozója (Pkt. 8:1 § (1) bekezdése szerinti 
házastárs, egyenes ági rokon, örökbefogadott, mostoha, neveltgyermek, 
örökbefogadó-, mostoha és nevelőszülő, valamint testvér), továbbá közeli 
hozzátartozó (élettárs, egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ági 
rokona, testvére és a testvér házastársa), 

c)  az eljárással kapcsolatos megbízásom sem jogi, sem etikai szempontból nem összeférhetetlen 
és nincs semmilyen olyan ok, amely az 1.) pontban írt közbeszerzési eljárásban való 
közreműködésem pártatlan és tárgyilagos, vagy gazdasági érdekében alapuló okra lenne 
visszavezethető, ami miatt nem lennék képes a feladatot ellátni, 

d)  egyetlen ajánlat kedvező elbírálásában sem vagyok anyagilag, sem más szempontból érdekelt, 
e)  az Ajánlattevőkkel perben, haragban nem állok. 

2.) Kötelezem magam arra, hogy az Ajánlattevők személyiségi jogait, szerzői jogait, (találmány, 
szabadalom, védjegy, stb.) vagy más jogi érdekeit, a bírálati (szakértői) munkám során tudomásomra jutott 
adatok jogosulatlan felhasználásával, nyilvánosságra hozásával, vagy illetéktelen személy tudomására 
hozásával nem sértem. 

3.) Tartózkodom az ajánlatokból tudomásomra jutott adatok, információk, leírások bármilyen 
közvetlen, vagy közvetett felhasználásától. 

4.) Kijelentem, hogy az ajánlatok tárgyára vonatkozóan semmilyen szerzői igényeim nincsenek. 
5.) Kijelentem továbbá, hogy a Ptk. 2:47. § szerint meghatározott üzleti titkot megőrzöm, az eljárás 

során tudomásomra jutott információkat bizalmasan kezelem.  
6.) Tudomásul veszem, hogy a sajtó és az egyéb érdekeltek tájékoztatására, az eljárás eredményére 

vonatkozóan hozott döntésre jogosult képviselőjének van hatásköre. 
7.) Kijelentem, hogy a közbeszerzési eljáráshoz szükséges (Kbt. 27. § (3) bekezdése szerinti) 

szakértelemmel rendelkezem. 
8.) Kijelentem továbbá  - a Kbt. 27. § (1)-(4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel -, hogy a 

tárgyi közbeszerzési eljárás dokumentálási rendjét és felelősségi körét ismerem. 
9.) Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás lebonyolítása során 

jelen nyilatkozatomat érintően abban változás következik be, az írásban haladéktalanul bejelentem a 
döntéshozatalra jogosult képviselőjének, az eljárásban vállalt és folytatott tevékenységem felfüggesztése mellett. 

 
C s a n y t e l e k, ……. (év)………………………..(hónap)……..nap. 
 
       …………………………………………… 
              nyilatkozatot tevő sajátkezű aláírása 
 
       …………………………………………… 
                    személyi igazolvány száma 
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3.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanyteleki hulladéklerakó rekultivációs utógondozási feladatainak  Forgó Henrik polgármester 
 ellátása véleményezése      Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez tett szóbeli kiegészítésében mélységes 
felháborodásának adott hangot a tárgyban már megkötött szerződésben rögzített díjazás összege és a 
DAREH számára szakértőként településünkre vonatkozó éves szinten a 100.000.- Ft-hoz képest 
2.500.000.-Ft, ötéves időtartamra az 500.000.- Ft-hoz képest 10 millió Ft összeget feladat adatellátás 
melletti ajánlatra, amely az önkormányzat költségvetése saját bevétele terhére valósul meg. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy tárgyi 
előterjesztést  a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta és 
változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt a Képviselő-testület elé. Javasolta az előterjesztésben 
foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
 
20/2016. (III. 11) Ökt határozat 
 
Tárgy:  a Csanyteleki hulladéklerakó rekultivációs  utógondozási feladatainak ellátása 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta tárgyi előterjesztésben, 
a DAREH Önkormányzati Társulás  Taggyűlése által hozott határozatában foglaltakat és a 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményének 
figyelembevételével úgy döntött, hogy a Csanyteleki hulladéklerakó utógondozási feladatai ellátását saját 
hatáskörben tartja, annak  költségeit az önkormányzat adott évi költségvetéséből  finanszírozza, továbbá a 
tárgyban kötött és hatályos szerződést érvényben tartja annak 5 éves időszakára,  melyben foglaltak 
teljesülésével eleget tesz a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. mellékletében foglalt 
hulladéklerakóra vonatkozó 
- mintavételi, 
- laboratóriumi vizsgálati, 
- helyszíni mérési, 
- dokumentáció készítési, valamint 
- a növények karbantartási feladata 
ellátási kötelezettségének, ezért nem tart igényt a DAREH Önkormányzati Társulás számára 
tárgyban adott árajánlatra, mert az aránytalanul, nagyságrenddel nagyobb önkormányzati 
költségvetési kiadást jelente a meglévő szerződéshez képes, amely ellentétes a takarékos, hatékony, 
méretarányos, költségkímélő költségvetési gazdálkodás szempontjaival.   

 
2.) A Képviselő-testület kezdeményezi a DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása III. 

és V. Fejezete tárgyra irányadó módosítását, egyben  a Csanyteleki hulladéklerakó utógondozási, 
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üzemeltetési  feladata  végzésére a Társulásra ruházott hatáskör önkormányzati hatáskörbe  való visszavonását,  
kötelezettséget vállalva az 1.) pontbeli  feladatellátás önkormányzat általi végrehajtására. 

Végrehajtás határideje:   2016. 01. 01. – 2020. 06. 30. 
Végrehajtásért felelős:    Forgó Henrik polgármester és Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:   a Társulás Taggyűlése tárgyi döntését követő soros ülésen 
   

Határozatról értesítést kap: 
- DAREH Önkormányzati Társulás Elnöke (Orosháza) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
Egyebek 

 
 
Kató Pálné jegyző: 

- Szólt az önkéntes adófizetési morál javulását mutató helyi adó befizetések alakulásáról, amely 
az önkormányzat saját bevételi forrása részeként jelentősen hozzájárul az önként vállalt 
önkormányzati feladatok végrehajtásához. 

- Említést tett a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet előkészítése során általa 
aggályosnak tartott kitételekről, annak feloldására általa tett javaslatról, kikérve a jelenlévők 
véleményét, pl. a mentes körbe tartozók mentessége időszakáról. 

 
 
 
Forgó Henrik polgármester: Megköszönte az ülésen megjelentek részvételét, s mivel további 
hozzászólás, észrevétel nem történt, az ülést 14,05 órakor befejezettnek nyilvánította. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester           jegyző 

 
 

 


