
 771 

 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 
 
 
 

2016. október 27-én 17,00 órakor 
megtartott rendkívüli üléséről készült 

 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 

A Képviselő-testület döntései  
 
 
 

Határozat 76/2016. (X. 27.) 2016. évi közbeszerzési terv módosításáról  

Határozat 77/2016. (X. 27.) közbeszerzési eljárás megindításáról 

Határozat 78/2016. (X. 27.) Bíráló Bizottság tagjainak választása 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A jegyzőkönyv oldalszáma: 771 - 790 



 772 

 
Tartalomjegyzék 

 
 
 
 
 

Napirendi javaslat .......................................................................................................... 773773 
 

 

I. napirend 2016. évi közbeszerzési terv módosítása......................................................... 774 
 

 

II. napirend Közbeszerzési eljárás megindításáról ........................................................... 774 
 

 

III. napirend Bíráló bizottság tagjainak elfogadásáról..................................................... 776 
 

 

IV. napirend Indítványok, egyebek .................................................................................... 777 

 
 
 
 
 
 



 773 

Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 27-én  
     17,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 

 
Az ülés helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme  
 
Jelen vannak:  
 

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Bendek Péter 
Csontos József 
Szecskő Zsolt 
Ludányi Ferenc képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
   
Meghívottként megjelentek: 
 
 Tihanyiné Bárnai Ildikó bizottsági tag 
 Szita Ferenc bizottsági tag 

Pálosi Györgyné művelődésszervező 
Kis Ferenc községüzemeltetési előadó 
 
Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
  
Nagy Károly:  
Köszönti a jelen lévő képviselőket, ezt követően megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 
7 képviselő közül 6 jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja, majd javaslatot tesz a 
jegyzőkönyv-hitelesítőkre Ludányi Ferenc és Csontos József személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő napirenddel. 
Ennek megfelelően:  

Napirendi javaslat 

 
I. napirend:  2016. évi közbeszerzési terv módosítása 
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
II. napirend: Közbeszerzési eljárás megindításáról 
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
III. napirend: Bíráló bizottság tagjainak elfogadásáról 
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
IV. napirend:  Indítványok, egyebek 
 

(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta. 
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I. napirend 2016. évi közbeszerzési terv módosítása 

(Az előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
A közbeszerzési terv módosítására azért van szükség, mert korábban még nem szerepelt benne a 
közvilágítás korszerűsítésére kiírandó közbeszerzés. Bővebb tájékoztatásra felkérem jegyző urat. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Köszönöm. A közbeszerzési törvény alapján, a tervezett közbeszerzéseket a közbeszerzési tervben 
fel kell tüntetni. A tervben szereplő közbeszerzéseket nem kötelező megvalósítani.  
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, hogy egyértelmű az előterjesztés és amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, 
kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslat alapján! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2016. (X. 27.) KT 

határozata 
 

2016. évi közbeszerzési terv módosításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Javaslat a Gyöngyöstarján 
Község Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervének módosítására” című előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 2016. évi közbeszerzési tervet a határozat 
melléklete szerint módosította. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a helyben szokásos módon tegye közzé a 2016. 
évi közbeszerzési tervet. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 

II. napirend Közbeszerzési eljárás megindításáról 
(Az előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A közvilágítás korszerűsítése közbeszerzési eljárás megindításához az első lépés a közbeszerzési 
eljárás közzététele. A kiosztott előterjesztésben látható az összefoglaló tájékoztatás, ami 
lényegében a Közbeszerzési Hatóság honlapján megjelenő közzétételnek felel meg. Ebből már 
kiderül, hogy mire is kell felkészülnie a pályázónak, milyen jellegű közbeszerzésről van szó. Ebben 
már szerepel, hogy hány darab lámpára lenne szükségünk, illetve hogy milyen megtakarítási 
elvárásaink vannak a korszerűbb világítással kapcsolatban.  
 
Dr. Jakab Csaba: 
A közbeszerzési eljárás alapján ez egy két lépcsős közbeszerzési eljárás lesz. Az első lépcső, hogy az 
összefoglaló tájékoztató megjelenik a Közbeszerzési Hatóság honlapján, amelyre november 11-ig 
lehet jelentkezni. A második lépcső pedig a jelentkezők számára megküldeni az ajánlattételi 
dokumentációt, amelyre az ajánlatot küldhetik be a pályázók. Ez az ajánlattételi dokumentáció 
még jelen pillanatban nincs kész, de amint kész lesz természetesen, jóváhagyásra a képviselő-
testület elé fogjuk terjeszteni.  
 
Csontos József: 
Mennyire reálisak a mostani tájékoztatóban az adatok? 



 775 

Nagy Károly:  
A tájékoztatást szakemberek állították össze. A darabszámot közösen mértük fel, körbejárva a 
falut, megvizsgálva, hogy hová lehetne még lámpákat elhelyezni a jobb megvilágítás érdekében.  
 
Csontos József: 
A fényerő mértéke is reális?  
 
Nagy Károly:  
A fényerővel kapcsolatban voltak kérdéseim a közbeszerzést lebonyolító cég képviselőjéhez, 
kifejtettem, hogy én nem így képzeltem el magát a közbeszerzési kiírást. Úgy gondoltam, hogy az 
lenne célszerű, ha a kiírásban az szerepelne, hogy mekkora fényerővel rendelkezzen a kialakításra 
kerülő világítás. A közbeszerzést lebonyolító cég képviselője azt mondta, hogy ebben a kiírásban 
még nem lehet ezt szerepeltetni, azt majd később, az ajánlattételi dokumentációban, illetve a 
szerződés megkötésekor kell rögzíteni, hogy a jelenlegi megvilágítási szinttől mennyivel nagyobb 
fényerőt szeretnénk. A közbeszerzési eljárás későbbi szakaszában, a harmadik napirendi pontban 
megválasztandó bíráló bizottság egyik feladata lesz a beérkezett pályázatok szakmai szempontból 
történő értékelése, ebbe a bizottságba felkértem szakértőként Csernus Mátyást, aki el is vállalta, 
hogy közreműködik. Rajta kívül még Kovács Gyula fogja szakmai szemmel értékelni a beérkező 
ajánlatokat, tehát lesz szakmai bírálat az eljárás során. A jelenlegi kiírásban szereplő fényértékek 
csak előzetes információkat tartalmaznak. Fő célnak azt tekintem, hogy bár a megtakarítás 
nagyon fontos, semmiképpen nem válhat a megvilágítási szint rovására. 
 
Csontos József: 
Nem vagyok meggyőződve, hogy a kiírásban szereplő fényerő mennyisége megfelelő. 
 
Szecskő Zsolt: 
Úgy gondolom, hogy ha csak ezeket a mennyiségeket írjuk, erre adnak árajánlatot. Amennyiben 
nem felel meg, akkor már nem tudunk módosítani. 
 
Nagy Károly:  
A jelenlegi kiírás még nem az ajánlattételi felhívás. Erre még nem árajánlatot várunk, csupán 
jelentkezést, hogy ki szeretne részt venni a közbeszerzésben. Az ajánlattételi felhívásnál már elő 
fogjuk írni, hogy a jelenleginél kevesebb fényerőt nyújtó világítás nem elfogadható.  
 
Jenei Károly: 
Úgy gondolom, hogy a pályázni kívánó cégeknek szakmailag tisztában kell lennie azzal, hogy egy 
közvilágításnak milyen fényerővel kell rendelkeznie. Akár ki is lehetne venni a fényerőt és csak a 
darabszámot megírni. Hiszen az sem mindegy, hogy csak a világítótest alatt mért fényerősség vagy 
egy bizonyos körben mért fényerősség mértéke számít. 
 
Szecskő Zsolt: 
Akár már most ki lehetne menni a faluba és különböző mérési pontokon megmérni a jelenlegi 
fényerősséget. Ennek megfelelő, vagy jobb világítás kiépítése szükséges. 
 
Nagy Károly:  
Ezt is meg fogjuk tenni, természetesen szakember bevonásával, de még nem tartunk ebben a 
szakaszban. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A két lépcsős közbeszerzési eljárás első lépéseként, a jelenlegi tájékoztatóhoz még nem kell 
mellékelni műszaki tartalmat. Azt az eljárás későbbi szakaszában, az ajánlattételi felhíváshoz kell 
mellékelni. Ebben ki lehet térni arra, hogy a jelenleg működő közvilágítás fényerejével azonos, 
vagy ennél erősebb megvilágítás szükséges. 
 
Nagy Károly:  
A most elküldendő tájékoztatás még nem az. Erre még nem árajánlatot várunk. Azonban javaslom 
a határidőt november 8-ra módosítani. 
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Dr. Jakab Csaba: 
És amennyiben az ajánlatokkal sem leszünk megelégedve, a közbeszerzést nem kötelező 
lebonyolítani, a szerződést nem kell megkötni az ajánlattevővel. 
 
Jenei Károly: 
Az ajánlattételi szakasznál is lehet még módosítani a műszaki tartalmon. 
 
Szecskő Zsolt: 
De az ajánlattételi felhívás mellékleteként szereplő műszaki tartalomhoz már mindenképpen 
tudnunk kell majd a várt adatokat. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A jelenlegi fényerő mértéke lesz megadva bázisértékként. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben egyet tudunk érteni abban, hogy az előzetes kiírásban szereplő adatok – még nem 
végleges adatként – megjeleníthetők a közbeszerzési eljárás megindításaként, kérem szavazzunk a 
kiosztott határozati javaslatnak megfelelően, a módosított, november 8-i dátummal! 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2016. (X. 27.) KT 

határozata 
 

közbeszerzési eljárás megindításáról 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Közvilágítás bővítése, 
korszerűsítése és bérbeadása Gyöngyöstarján Község Területén tárgyú közbeszerzési eljárást a 
határozat 1. mellékletében foglalt összefoglaló tájékoztatás közzétételével megindítja.  
A Képviselő-testület felhívja a Professional Project Kft. -t, hogy az összefoglaló tájékoztatást a 
Közbeszerzési Hatóság részére küldje meg. 
 
Felelős: dr. Szabó Gábor közbeszerzési szakértő 
Határidő: 15 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
 

III. napirend Bíráló bizottság tagjainak elfogadásáról  
(Az előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.) 

Nagy Károly:  
A bíráló bizottság feladata, hogy a beérkező pályázatokat tartalmi és formai szempontból elbírálja 
és kiválassza a nyertes pályázót, aki a közvilágítás korszerűsítését el fogja végezni. A kiosztott 
anyagban szerepel, hogy szakértőként vesz részt a bizottság munkájában Kis Ferenc 
községüzemeltetési ügyintéző, Dr. Jakab Csaba jegyző úr, dr. Szabó Gábor a közbeszerzési eljárást 
lebonyolító cég képviseletében, Gyenesné Fekete Ildikó pénzügyi ügyintéző. Ezen kívül felkértem 
Csernus Mátyást, aki műszaki szakemberként vesz részt a bizottság munkájában. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Ezen kívül, kipontozva található, hogy a képviselő-testület is delegálhat tanácskozási joggal 
megbízott tagokat.  
 
Nagy Károly:  
Szeretnék részt venni a bizottság munkájában és javaslom a most jelen nem lévő Már Ágnes 
képviselő asszonyt is.  
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Szecskő Zsolt: 
Én is szeretnék tagja lenni a bizottságnak. 
Jenei Károly: 
Én is jelentkezem. 
 
Szita Ferenc: 
Amennyiben bizottsági tag is jelentkezhet, én is szívesen részt veszek a munkában. 
 
Tihanyiné Bárnai Ildikó: 
Én is jelentkezem. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben nincs további kérdés és nincs más jelentkező, kérem szavazzunk a határozati 
javaslatnak megfelelően, kiegészítve, hogy a bíráló bizottság tagjai: Kis Ferenc, Dr. Jakab Csaba, 
dr. Szabó Gábor, Csernus Mátyás, illetve tanácskozási joggal az előbb jelentkezett képviselők, 
valamint bizottsági tagok. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2016. (X. 27.) KT 

határozata 
 

Bíráló Bizottság tagjainak választása 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közvilágítás bővítése, 
korszerűsítése és bérbeadása Gyöngyöstarján Község Területén” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 
16/2016. (III. 24.) határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat 3. § (1) bekezdése alapján a 
bíráló bizottság tagjai: 
1. Beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagja: 
Kis Ferenc, Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal községüzemeltetési ügyintézője 
Csernus Mátyás, MTD Elektro Kft. ügyvezető 
2. Jogi szakértelemmel rendelkező tagja: 
Dr. Jakab Csaba, Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
3. Közbeszerzési jogi szakértelemmel rendelkező tagja:  
dr. Szabó Gábor, Professional Project Kft. közbeszerzési szakértő 
4. Pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagja: 
Gyenesné Fekete Ildikó, a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézője 
A Képviselő-testület tanácskozási joggal következő tagját delegálja a bizottságba: 
Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester a Képviselő-testület tagja 
Szecskő Zsolt, a Képviselő-testület tagja 
Csontos József a Képviselő-testület tagja 
Már Ágnes a Képviselő-testület tagja 
Szita Ferenc a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja 
Tihanyiné Bárnai Ildikó a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

IV. napirend Indítványok, egyebek 
 
Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Meghívtuk a geisingeni testületet a Luca napra. Ma érkezett a válasz, mely szerint sajnos nem 
tudnak eljönni, viszont meghívtak a jövő év júniusi rendezvényükre.  




