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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 24-én  
     17,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 

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

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Már Ágnes 
Benedek Péter képviselők 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
Meghívottként megjelentek: 

Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
  
Nagy Károly:  
Nagy tisztelettel köszönti a jelen lévő képviselőket, köszöni, hogy eljöttek a rendkívüli testületi 
ülésre. Ezt követően megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 4 fő jelen 
van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Már Ágnes és Jenei Károly képviselő személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő 
napirenddel, ennek megfelelően:  
 Napirendi javaslat: 
 I. napirend: Közvilágítás korszerűsítés közbeszerzési eljárásával kapcsolatos  
  intézkedések 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
 II. napirend: Indítványok, egyebek 
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi 
javaslatot elfogadta. 

I. napirend Közvilágítás korszerűsítés közbeszerzési eljárásával kapcsolatos 
intézkedések 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A rendkívüli testületi ülésre azért kerül most sor, mivel egy kérdésben sürgősen döntenünk kell és 
mivel ma 18,00 órától megbeszélésre kerül sor a gazdákkal, célszerűnek tartottam erre az 
időpontra összehívni az ülést. Korábban sajnos nem tudtuk kiküldeni az előterjesztést, mivel az 
ajánlattételi felhívást és a vállalkozási szerződést is csak most kaptuk meg. Ez került most 
kiosztásra. Az ajánlattételi felhívást már többé-kevésbé tárgyaltuk, jelenleg csak dátumok és 
kisebb eltérések vannak a korábban megbeszéltekhez képest. Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A közbeszerzési szakértőtől a hétvégén érkeztek meg a javított anyagok: az ajánlattételi felhívás, 
ajánlattételi dokumentáció és a szerződéstervezet. Ez a véglegesnek tekinthető változat. 
Polgármester úrral és a közbeszerzési szakértővel folyamatosan egyeztetünk a részletekről. A 
szerződéstervezet azért is különösen fontos, mert ezzel kell kiírni a közbeszerzési eljárást és ezt is 
kell majd megkötni a nyertes ajánlatot tevő céggel, ezen nem lehet változtatni. Szeretnénk, ha 
napokon belül kiküldené az anyagot a közbeszerzési szakértő azoknak az ajánlattevőknek, akik 
jelentkeztek az eljárásra. Négy ajánlattevő volt, akit a képviselő-testület felkért ajánlattételre, 
ezenkívül két ajánlattevő jelentkezett: az E.On Energiakereskedelmi Kft. és a LUX INVEST 2000 
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Kft. Ők meg fogják kapni az ajánlattételi dokumentációt és az ajánlattétel határideje az augusztus 
7-ei hétre lesz kitűzve. Az ajánlattételi határidőt követően hiánypótlásra lesz lehetőség, és ezt 
követően dönt majd a képviselő-testület arról, hogy kivel köt szerződést az önkormányzat. Ez 
valószínűleg augusztus utolsó vagy szeptember első hetében lesz időszerű. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm szépen. Van-e kérdés? 
 
Jenei Károly:  
A vállalkozói szerződés egyértelműen része kell legyen az ajánlattételi felhívásnak? Ez lesz a 
végleges verzió? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Nem. Több ponton szükséges a szerződéstervezetet módosítani. Az ajánlattételi felhívás is 
módosul az alábbiak szerint.  
Az ajánlattételi felhívás 5. pontjában: 
Kötbérterhes részhatáridő: a korszerűsítés elvégzése sikeres átadás-átvételi eljárással lezártan a 
munkaterület átadástól számított: 30 nap amely kötbérterhes, valamint a munkaterület átadás 
meg kell történjen a szerződéskötéstől számított 30 napon belül amely szintén késedelmi 
kötbérterhes Ajánlattevő számára. 
helyett 
Kötbérterhes részhatáridő: a korszerűsítés elvégzése sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással 
lezártan a munkaterület átadástól számított: 30 nap amely kötbérterhes részhatáridő, valamint a 
munkaterület átadás meg kell történjen a szerződéskötéstől számított 30 napon belül amely 
szintén késedelmi kötbérterhes határidő Ajánlattevő számára. 
 
A 10.1.2 pont megnevezése 
10.1.2 Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): helyett 
10.1.2 A pénzügyi alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
 
A 10.2.1 M2 pontja kiegészül az alábbiakkal: 
M.2 Ajánlattevő köteles benyújtani a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevének és szakmai 
tapasztalatának ismertetését, a saját kezűleg aláírt önéletrajz – benne a gyakorlati időszak 
kezdetének és befejezésének év, hónap, nap pontossággal történő megjelölésével – és saját 
kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat csatolásával [Kbt. 65. § (1) bekezdés b); 321/2011. 
(X 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pont]. 
A szakember önéletrajzát olyan részletességgel szükséges összeállítani, hogy abból egyértelműen 
kiderüljön az alkalmassági követelményeknek való megfelelés az elvárt szakmai tapasztalatot 
illetően. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők 
csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban megjelölt szakembert 
kötelező a szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevonni. 
 
A 10.2.1 pont az alábbiak szerint módosul: 
M.3. Ajánlattevőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti Ajánlatkérői felszólításra csatolni kell az 
eszköz szerződés teljesítése során annak teljes időtartama alatt történő rendelkezésre állását 
bizonyító dokumentum egyszerű másolatát (tartós bérleti jogviszonyt igazoló bérleti szerződés 
vagy tulajdonjogot igazoló eszköz nyilvántartó lap és a jármű adatait alátámasztó forgalmi 
engedély másolata, továbbá az üzemképességet igazoló dokumentum másolatát (csatolandó: 
üzemképességet igazoló utolsó emelőgép-felülvizsgálat jegyzőkönyve, ÉMI-ATB vagy 
azzal egyenértékű bizonyítvány, forgalmi engedély valamennyi oldalának egyszerű 
másolata). 
(A módosításokról szóló összefoglaló a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Jenei Károly:  
Sérti-e az a közbeszerzési törvényt, hogy amennyiben lesz egy kiválasztott győztes cég, vele a 
szerződést módosítsuk? 
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Dr. Jakab Csaba:  
Igen, mivel valamennyi ajánlattevő ennek a szerződésnek megfelelően tesz ajánlatot. Ha utólag 
módosítanánk a feltételeket, elképzelhető, hogy a többi cég is más ajánlatot tett volna.  
 
Jenei Károly:  
Véleményem szerint a szerződés a legfontosabb ebben az eljárásban, így különös gondot kell rá 
fordítani.  
 
Jenei Károly:  
Mikor történik meg a felhívás szövegének megküldése? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Napokon belül.  
 
Nagy Károly:  
Van-e további kérdés? Amennyiben nincs és el tudjuk így fogadni az ajánlattételi felhívást és a 
vállalkozói szerződést, kérem kézfelnyújtással szavazzunk az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatnak megfelelően: 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2017. (VII. 24.) 

KT határozata 
 

közvilágítás közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és dokumentáció 
jóváhagyásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Közvilágítás bővítése, 
korszerűsítése és bérbeadása Gyöngyöstarján Község Területén” tárgyú ajánlattételi felhívást és 
ajánlatkérési dokumentációt jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást és ajánlatkérési 
dokumentációt küldje meg az összefoglaló tájékoztató közzétételét követően eljárás iránt 
érdeklődők részére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
(A dokumentáció végleges szövege a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
II. napirend Indítványok, egyebek 
Nagy Károly:  
Egy kisebb csapat játszik rendszeresen asztaliteniszt az utóbbi időben Gyöngyöstarjánban. 
Szeretnének részt venni a bajnokságon. 
 
Jenei Károly:  
Szervezeti formájuk már van? 
 
Nagy Károly:  
Egyesületi formában szeretnének tovább működni, azonban a bajnokság kezdetére még nem fog 
megszerveződni és jelenleg nem is ragaszkodnak hozzá a versenyen való indulásnál. A főszervező, 
Bagi József úr hozott be hozzám egy listát azokról a személyekről, akik a versenyen indulnának, 
illetve azokról a dologi jellegű kiadásokról, amelyeket az induláshoz be kellene szerezniük. Ezt 
ismertetném most. Tervként kb. 5-6 fő gyöngyöstarjáni, illetve 3 fő gyöngyöspatai játékos 
indítását határozták meg. Költségek között felsorolnak: 
 
 Nevezési díj  12.000.- 
 8-10 darab mez + felirat  60-100.000.-  




