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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: 2013. május 7. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó 

termében. 

 

Tárgy:     Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülése. 

 

Az ülést vezeti:    Nagy Imre polgármester 

 

Jelen vannak 

 

Szavazati joggal:   Nagy Imre polgármester 

Gazda Lajos alpolgármester 

Lakatos Jenő képviselő 

Ráduly József képviselő 

Sebők Lajos képviselő 

 

(Kezdéskor 5 fő, ülés végén 5 fő.) Jelenléti ív mellékelve. 

 

Bencs Gábor és Dr. Varga Eszter képviselők távolmaradásukat bejelentették. 

 

Tanácskozási joggal az ülésen részt vett:  Likai-Tóth Adél jegyző. 

 

Nagy Imre polgármester: köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fős 

képviselő-testületből 5 fő van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy 

telefonon a rendkívüli ülést azért hívta, mert a belterületi csapadékvíz pályázattal 

kapcsolatban halaszthatatlan döntést kell hozni. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Ráduly József és Lakatos Jenő képviselőket. Ismerteti a 

napirendi pontokat: 

1. „ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0039” azonosítószámú „Belterületi vízrendezés    

 Sajóbábonyban” tárgyú pályázat közbeszerzésével kapcsolatos döntések   

 meghozatala.  

2. Hulladékudvar körüli kerítés építésének megtárgyalása 

3. Kátyúzási munkálatok megtárgyalása 

4. Tájház felújításának megtárgyalása 

5. Nyári gyermekétkeztetés megtárgyalása 

6. Egyebek 

  

Javasolja a napirend és a jegyzőkönyv hitelesítő személyekre tett javaslat elfogadást. 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

111/2013.(V.7.) önkormányzati határozata 

 

Napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 

 



Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat tárgyalja 

meg: 

 

1. „ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0039” azonosítószámú „Belterületi vízrendezés    

 Sajóbábonyban” tárgyú pályázat közbeszerzésével kapcsolatos döntések   

 meghozatala.  

2. Hulladékudvar körüli kerítés építésének megtárgyalása 

3. Kátyúzási munkálatok megtárgyalása 

4. Tájház felújításának megtárgyalása 

5. Nyári gyermekétkeztetés megtárgyalása 

6. Egyebek 

 

  Jegyzőkönyv hitelesítők: Ráduly József képviselő és Lakatos Jenő képviselők. 

 

1. napirend:     ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0039” azonosítószámú „Belterületi vízrendezés    

 Sajóbábonyban” tárgyú pályázat közbeszerzésével kapcsolatos döntések meghozatala  

 

Nagy Imre polgármester: A közbeszerzési eljáráshoz Bíráló Bizottságot szükséges 

létrehozni. A tagok Csorba László, Tóthné Pető Katalin, Király Gáborné és Sághi Imre. Aki 

egyetért a bíráló Bizottság létrehozásával, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

112/2013.(V.7.) önkormányzati határozata 

 

Közbeszerzési eljárásban közreműködő Bíráló Bizottság létrehozásáról 

(ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0039) 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az „ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0039” azonosítószámú 

„Belterületi vízrendezés Sajóbábonyban” tárgyú közbeszerzési eljárásban közreműködő bíráló 

bizottságot létrehozza a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § (4) 

bekezdésének megfelelően.  

 

A bíráló bizottság tagjai: 

Csorba László műszaki szakértelem, 

Tóthné Pető Katalin pénzügyi szakértelem, 

Király Gáborné jogi szakértelem, 

Sághi Imre közbeszerzési szakértelem. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Nagy Imre polgármester: Ismerteti a pályázattal kapcsolatos Eseti Közbeszerzési 

Szabályzatot. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem, aki egyetért a 

szabályzat elfogadásával, kérem, kézfeltartással jelezze. 

  



A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

113/2013.(V.7.) önkormányzati határozata 

 

Eseti Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyásáról 

(ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0039) 

 

A Képviselő-testület az „ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0039” azonosítószámú „Belterületi 

vízrendezés Sajóbábonyban” tárgyú projekthez kapcsolódóan e határozat mellékletét képező 

Eseti Közbeszerzési Szabályzatot jóváhagyja. 
 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 
SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 

 
I. FEJEZET 

 
Előzmény 
 
Az Ajánlatkérő a „ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0039” azonosítószámú „Belterületi vízrendezés 
Sajóbábonyban” tárgyú projektjében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles.  
 
Tekintettel arra, hogy: 
- a Kbt. 22. § (1) bek. értelmében az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési 
eljárása előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, 
illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési 
eljárásai dokumentálási rendjét, és ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás során 
hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületeket, és 
- mivel az Ajánlatkérő nem rendelkezik a hatályos Kbt.-nek megfelelő általános jellegű 
közbeszerzési szabályzattal, a fenti tárgyban lefolytatandó közbeszerzési eljárások vonatkozásában 
a Kbt. 22. § (1) bek. szerinti eljárási rendet és felelősségi köröket a jelen eseti Közbeszerzési 
Szabályzatban határozza meg. 
 
 

II. FEJEZET 
 
A Szabályzat célja 
 
A jelen Közbeszerzési Szabályzat célja, hogy: 
- meghatározza a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső 
ellenőrzésének felelősségi rendjét; 
- a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi 
körét; 
- a közbeszerzési eljárás dokumentálási rendjét; 
- különösen az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg 
testületeket. 



 
A Szabályzat hatálya 
 
A jelen Közbeszerzési Szabályzat hatálya az „ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0039” azonosítószámú 
„Belterületi vízrendezés Sajóbábonyban” tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására terjed ki. 
 
Az ajánlatkérő a jelen eseti Közbeszerzési Szabályzat 2. sz. melléklete szerinti Közbeszerzési 
tervben rögzített beszerzési tárgyakban, az ott meghatározottak szerinti közbeszerzési eljárások 
lefolytatását tervezi. 
 
A szabályzat hatálya kiterjed különösen: 

- a közbeszerzési eljárás előkészítésére (pl.: eljárástípus kiválasztása, alkalmassági 
kritériumok meghatározása stb.); 

- a választott eljárásfajtának megfelelő ajánlattételi felhívás elkészítésére; 

- az ajánlattételi felhívás legalább három ajánlattevő részére történő megküldésére; 

- az ajánlattételi dokumentáció összeállítására; 

- az ajánlattételi dokumentáció ajánlattevők rendelkezésére bocsátására; 

- az ajánlattétel időtartama alatt az ajánlattevők által írásban feltett kérdések 
törvényi előírásoknak megfelelő megválaszolására; 

- az ajánlatok fogadására és gondoskodására azok biztonságos tárolásáról az 
ajánlattételi határidő lejártáig; 

- az ajánlatok törvény által előírt nyilvános bontásának előkészítésére; 

- a beérkezett ajánlatok felbontására, és erről a törvény által meghatározott 
jegyzőkönyv elkészítésére és megküldésére az ajánlattevőknek; 

- az esetleges hiánypótlási felhívások, felvilágosítás- és indokoláskérések 
megküldésére az ajánlattevőknek; 

- a bírálóbizottság munkájára, így a beérkezett ajánlatok szakmai és jogi 
szempontból történő értékelésére, esetleges hiánypótlási felhívások és felvilágosítás 
céljából történő ajánlatkérői kérdések megfogalmazására, a döntési javaslat 
kidolgozására, és az ajánlatok elbírálásához szükséges iratok előkészítésére; 

- a tárgyalásra; 

- az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésnek elkészítésére és annak minden 
ajánlattevő részére történő – eljárás eredményéről való tájékoztatás – megküldésre,  

- az eljárás eredményéről szóló tájékoztatónak a Közbeszerzési Értesítőben történő 
megjelentetésére; 

- a közbeszerzési eljárás során szükségessé váló módosítások végrehajtására. 
 

III. FEJEZET 
 
Az eljárásban részt vevő személyek, szervezetek 
 
DÖNTÉSHOZÓ: az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárás során valamennyi döntést – az 
eljárást lezáró döntés kivételével – meghozó személy jelen eljárásban: Nagy  Imre polgármester, 
Az eljárást lezáró döntés meghozatalára Sajóbábony Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jogosult. 
 
BÍRÁLÓBIZOTTSÁG (BB) TAGJAI: az eljárás keretében benyújtott ajánlatok elbírálására létrehozott 
azon legalább háromtagú bizottság tagjai, amely írásbeli szakvéleményt és a zárt ülésen döntési 



javaslatot készít a döntést meghozó személy részére. Az ajánlatok felbontásával, elbírálásának 
előkészítésével kapcsolatos feladatokat a BB végzi.  
 
A BB tagjai megvizsgálják, hogy a benyújtott ajánlatok megfelelnek-e a felhívásban, 
dokumentációban, és a jogszabályban meghatározott feltételeknek, és ülésen döntenek a 
hiánypótlás/felvilágosítás kérés/indokolás kérés szükség szerinti tartalmáról.  
A BB tagjai lebonyolítják a hiánypótlással/felvilágosítás kéréssel/indokolás kéréssel kapcsolatos, 
Kbt-ben előírt eljárási cselekményeket. 
Az ajánlatok értékelése során a BB tagjai állítják össze az eljárás eredményére vonatkozó 
javaslatot. 
 
A jelen eljárásban a Bírálóbizottság tagjai: 
 
Név: Csorba László műszaki szakértelem 
Név: Tóthné Pető Katalin pénzügyi szakértelem 
Név: Király Gáborné jogi szakértelem 
Név: Sághi Imre közbeszerzési szakértelem 
 
A fentiekben megjelölt személyek a BB ülésén személyesen, vagy meghatalmazással igazolt 
képviselőjük útján is képviseltethetik magukat. 
 
A Bíráló Bizottság tagjai munkájuk megkezdése előtt kötelesek írásban nyilatkozatot tenni az 
összeférhetetlenségre, a titoktartásra és a szakértelemre vonatkozóan. A BB ülése akkor 
határozatképes, ha a tagok többsége jelen van. A BB döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.  
 
HIVATALOS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás lefolytatásába 
hivatalos közbeszerzési tanácsadót jogosult bevonni. A Közbeszerzések Tanácsa által vezetett 
névjegyzékben szereplő, a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során a közbeszerzési 
szakértelmet biztosítani köteles személy vagy szervezet; a jelen eljárás esetében: Ens-Reale Kft. 
Tiszaújváros Örösi út 117. fsz.2 e-mail: ensreale.kft@gmail.com  
 
AZ ELJÁRÁSBA BEVONT EGYÉB SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK:  
A közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során az Ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg 
az eljárásba bevont személyeknek, illetőleg szervezeteknek megfelelő, a közbeszerzés tárgya 
szerinti, közbeszerzési, pénzügyi és jogi szakértelemmel kell rendelkezniük. Az érintettek akkor 
felelnek meg e követelménynek, ha a tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, 
munkavállalói, illetőleg a szervezettel kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a szervezet 
javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki megfelelő szakértelemmel 
rendelkezik. 
 
Az eljárásba bevont személyek a munkájuk megkezdése előtt a Kbt. 22. § (1) bekezdése szerint 
kötelesek írásban nyilatkozatot tenni az összeférhetetlenségre, valamint a titoktartásra 
vonatkozóan. 
 
Az eljárásban részt vevő személyek feladata, felelősségi köre 
 
DÖNTÉSHOZÓ: az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárás során valamennyi döntést – az 
eljárást lezáró döntés kivételével – meghozó személy jelen eljárásban: NAGY IMRE 
polgármester, Az eljárást lezáró döntés meghozatalára Sajóbábony Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete jogosult. 
Felelősségi köre: felel valamennyi általa meghozott döntésért 

mailto:ensreale.kft@gmail.com


  
Sajóbábony Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 
-  a Bírálóbizottság javaslata alapján meghozza az eljárást lezáró döntést 
(eredmény/eredménytelenség) 
- jóváhagyja az eljárás eredményét, valamint az összegezés ajánlattevők részére történő 
megküldését. 
 
BÍRÁLÓBIZOTTSÁG: 

- átvizsgálja a beérkezett ajánlatokat; 
- elvégzi az ajánlatban esetlegesen található nyilvánvaló számítási hiba javítását a Kbt. 68. § 

szerint; 
- a Kbt. 67.§ szerinti esetben az ajánlattevőtől felvilágosítást kér; 
- kirívóan alacsony árat tartalmazó vagy lehetetlen, túlzó vagy aránytalan elemet tartalmazó 

(Kbt, 69.§) ajánlat esetén az ajánlattevőtől az említett jogszabályhely szerint adatokat és 
indokolást kér; 

- javaslatot tesz hiánypótlási felhívás megküldésére; 
- javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetve, hogy van-e 

olyan ajánlattevő, akit ki kell zárni az eljárásból; 
- jegyzőkönyvet készít a Bírálóbizottság üléséről; 
- írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít (egy jegyzőkönyvbe foglalva) a döntést 

meghozó személy részére, így a bírálati jegyzőkönyvben indokolt javaslatot tesz a nyertes 
ajánlattevőre, az eljárást lezáró döntésre, jelzi – indoklással ellátva – ha a közbeszerzési 
eljárást 76. § -ban foglalt okból eredménytelenné kell nyilvánítani. 

- javasolja az ajánlattevők tájékoztatását az eljárás eredményéről az összegezés 
megküldésével; 

 
Felelősségi köre: felel az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció szakmai kérdéseiért, a 
Döntéshozónak tett javaslataiért, illetve a közbeszerzési eljárás során hozott döntések és 
javaslatok jogszerűségének figyelemmel kiséréséért; mentesül a felelősség alól a Bírálóbizottság 
azon tagja, aki írásos különvéleményben tiltakozott a törvénnyel ellentétes intézkedés vagy döntés 
ellen. 
 
HIVATALOS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ:  

- az eljárás előkészítésének koordinálása; 
- gondoskodik az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat kitöltetéséről; 
- javaslatot tesz az alkalmazandó eljárásfajtára; 
- összeállítja az ajánlattételi felhívást és a dokumentációt, azzal, hogy az ezek elkészítéséhez 

szükséges szakmai tartalmat az ajánlatkérő szakértőivel együtt biztosítja; 
- gondoskodik a dokumentáció Kbt. szerinti rendelkezésre állásáról, ill. megküldéséről; 
- tájékoztatást ad - együttműködve a Bírálóbizottsággal – az ajánlattevőknek a Kbt.-ben 

előírtak szerinti határidőn belül; 
- gondoskodik az ajánlattevői kérdések megválaszolásáról; 
- indokolt esetben javaslatot tesz az ajánlattételi felhívás vagy a dokumentáció 

módosítására, az ajánlattételi határidő meghosszabbítására; 
- a bontási eljárást lefolytatja: átveszi és felbontja a beérkező ajánlatokat; 
- jegyzőkönyvet készít a bontásról, és azt a Kbt. szerint megküldi az ajánlattevőknek; 
- gondoskodik a Kbt. 67. §-nak megfelelően a hiánypótlásról, a Bírálóbizottság javaslata 

alapján a hiánypótlási felhívás szerint; 
- gondoskodik az eljárás dokumentálásáról, a benyújtott ajánlatok nyilvántartásáról; 
- kezdeményezi a Bírálóbizottság összehívását; 



- javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetve, hogy van-e 
olyan ajánlattevő, akit ki kell zárni az eljárásból; 

- gondoskodik az ajánlattevők Kbt. 77.§ (1) bekezdése szerinti tájékoztatásáról, a döntést 
követő 3 munkanapon belül; 

- javaslatot tesz a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására a Kbt. 76. §-ban 
megfogalmazott körülmények fennállása esetén; 

- elkészíti a külön jogszabályban meghatározottak szerint az összegezést, amelyet az összes 
ajánlattevőnek megküld, így tájékoztatva az eljárás eredményéről; 

- a Kbt. 80.§ (4) bek és a 81. § szerinti esetben az ott leírtak szerinti tájékoztatást ad, 
- gondoskodik az eljárás eredményéről szóló tájékoztató elkészítéséről és határidőben való 

feladásáról a Kbt. 30.§ (2) bek. szerint; 
- az Ajánlatkérő képviselői és a Bírálóbizottsági tagok részéről az eljárással kapcsolatban 

feltett, a Kbt. és a vonatkozó döntőbizottsági határozatok és gyakorlat alapján 
megválaszolható kérdések tekintetében állásfoglalást ad. 

 
Felelősségi köre: felel az általa ellátott eljárási cselekmények és az általa adott tanácsok 
szakszerűségéért és jogszerűségéért; mentesül a felelősség alól, ha írásos különvéleményben 
tiltakozott a törvénnyel ellentétes megbízói döntés ellen.  
 

IV. FEJEZET 
 

A közbeszerzési eljárás dokumentálási rendje 
 
Ajánlatkérő a jelen szabályzattal érintett közbeszerzési eljárást – annak előkészítésétől az eljárás 
alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően – írásban dokumentálja, és az eljárással 
összefüggésben keletkezett valamennyi iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetőleg a 
szerződés teljesítésétől számított öt évig megőrzi.  
 
Az ajánlattevő részére az ajánlat – amennyiben azt személyesen nyújtja be – átvételéről 
elismervényt kell adni. Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell az átvétel időpontját, az 
átvevő nevét és kézjegyét, valamint annak elismerését, hogy az ajánlat benyújtása lezárt, sértetlen 
borítékban történt. A benyújtott ajánlatokat tartalmazó borítékon fel kell tüntetni a beérkezés 
időpontját, továbbá rögzíteni kell, hogy a boríték sértetlenül érkezett-e, valamint fel kell jegyezni 
az ajánlat sorszámát.  
 
A Kbt. 31. § (1) szerinti közzétételi kötelezettségeket az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 
honlapján való közzététellel teljesíti, a Közbeszerzési Hatóság e tárgyban kiadott Tájékoztatója 
alapján. A közzétételi kötelezettség alá eső dokumentumokat a tanácsadó küldi meg a Hatóság 
részére. 
 
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó az eljárás befejezését követően intézkedik a nála meglévő 
eredeti dokumentumoknak az Ajánlatkérő részére történő átadásáról, aki azokat átvételi 
elismervény ellenében átveszi. 
 
Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az Ajánlatkérő az iratokat annak 
jogerős befejezéséig, de legalább öt évig megőrzi. Az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság vagy 
az illetékes ellenőrző vagy más illetékes szervek kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat 
megküldi.  
 

Záró-, és hatályba léptető rendelkezések 
 



 
A jelen Közbeszerzési Szabályzat 2013. május ………. napján lép hatályba. 
 

 
 

………………………………………. 
Nagy Imre 

polgármester 

 
  

 
 
 

Melléklet: 
1. számú melléklet (tagsági kinevező okirat, illetve összeférhetetlenségi nyilatkozat) 
2. számú melléklet Közbeszerzési terv 
 



1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 
 

 

BÍRÁLÓBIZOTTSÁGI TAGI KIJELÖLÉS 

 
 
………………… részére 
 
Tisztelt Hölgyem/Uram! 
 

Felkérem, hogy Sajóbábony Város Önkormányzata, mint „ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0039” 
azonosítószámú „Belterületi vízrendezés Sajóbábonyban” tárgyú, a Kbt. 122. § (7) bek. a) pont 
szerinti hirdetmény közzététele nélkül indított, tárgyalásos közbeszerzési eljárásban, a 
bírálóbizottság tagjaként vegyen részt. 
 
Tájékoztatom, hogy fenti tevékenységét a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 

alapján köteles végezni, amelynek során titoktartásra kötelezett. 

 
Kérem, hogy a mellékelt összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot aláírni szíveskedjen. 
 
Az eljárás folyamán felmerült, a Kbt. 24. §-ban meghatározott összeférhetetlenségi okokról a 
döntéshozót haladéktalanul, írásban tájékoztatnia kell. 
 
Sajóbábony, 2013. év ………… hó …………. nap 
 

  
 ………………………………… 
 Nagy Imre 
 polgármester 

  
A fenti felkérést elfogadom. 
 
Sajóbábony, 2013. év ……….. hó …………….. nap 
 
 
 

……………………………..  
(BB tag neve)  

BB tag  

 
 



 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

 
Alulírott ……………………….. (lakik: ………………..), mint a Sajóbábony Város 
Önkormányzata ajánlatkérő nevében.) eljáró, illetve „ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0039” 
azonosítószámú „Belterületi vízrendezés Sajóbábonyban” tárgyú, a Kbt. 122. § (7) bek. a) pont 
szerinti hirdetmény közzététele nélkül indított, tárgyalásos közbeszerzési eljárással vagy annak 
előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont  
 

- személy 
 

kijelentem, 
 

hogy velem/az általam képviselt szervezettel szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 24. §-ában foglalt kizáró körülmények nem állnak fenn. 
 
 
Egyúttal kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott információkat, 
illetve a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 80. §-ában meghatározott üzleti titkot 
megőrzöm. 
 
 
 
Sajóbábony, 2013. év …………. hó ……………… nap 
 
 
 
 ……………………………………. 

  
 (BB tag neve) 

 BB tag 



 
2. sz. melléklet 

Közbeszerzési terv 
Az 

ajánlatkérő 

szervezet 
megnevezése 

A 
szerződéshe

z rendelt 
elnevezés 

A beszerzés 
tárgya: 

(árubeszerzé
s, 

szolgáltatás 
megrendelés

e, 
szolgáltatási 
koncesszió, 

építési 

beruházás, 
építési 

koncesszió) 

Becsült 
érték: 

(nettó Ft) 

Az 
alkalmazott 

eljárásrend* 
(közösségi 
értékhatárt 

elérő, vagy az 
alatti, 

indokolással) 
 
 

 

A 
közbeszerzés

i 
eljárás fajtája 

 

A hirdetmény 
megjelenésének 

tervezett 
időpontja 

Az alkalmazott bírálati 
szempont 

(összességében 
legelőnyösebb ajánlat 
vagy legalacsonyabb 

összegű 
ellenszolgáltatás) 

 

Részvételi/ 
ajánlattételi 

határidő tervezett 
időpontja 

Eredményhirdeté
s tervezett 

időpontja: 

Szerződéskötés 
tervezett 

időpontja 

Sajóbábony 
Város 

Önkormányz
ata 

„ÉMOP-
3.2.1/D-11-
2011-0039 
azonosítósz

ámon 
nyilvántarto

tt 
„Belterületi 
vízrendezés 
Sajóbábony

ban” 

építési 
beruházás 

149 881 
034,- Ft 

Kbt. 
Harmadik 

rész 
Nemzeti 

eljárásrend. A 
becsült érték 
nem éri el a 

150.000.000,- 
Ft-ot 

A Kbt. 122. 
§ (7) bek. a) 

pontja 
szerinti 

hirdetmény 
nélküli 

tárgyalásos 
eljárás 

— 
összességében 

legelőnyösebb ajánlat 
2013. május. 2013. május 2012. június 

           
 

* Indokolás: (különösen a becsült értékre, egybeszámítási szabályokra hivatkozással, és arra, hogy a projektet érintő közbeszerzési eljárásban más, projektet nem érintő beszerzésre sor 
kerül- 
 

 
Dátum: …………………………………….           ………………………………………………. 
                  cégszerű aláírás 

 

 



Nagy Imre polgármester: A közbeszerzési eljárási módról, és az ajánlattevők kijelöléséről is 

határoznia kell a testületnek. Az eljárás módja - értékére tekintettel -  hirdetmény nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárás. Ajánlattételre a Lasped Kft., K.T.K Diamant Kft. és BO-TO 

Bao Kft. vállalkozásokat javasolja felkérni. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, úgy 

szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a tárgyban hirdetmény nélküli tárgyalásos 

közbeszerzési eljárást indítson az önkormányzat, és egyetért azzal, hogy az Ens-Reale Kft. 

Tiszaújváros, Örösi út 117. fsz. 2. hirdetmény nélküli ajánlattételi felhívását jóváhagyjuk, 

valamint egyetért azzal, hogy ajánlattételre a Lasped Kft., K.T.K Diamant Kft. és BO-TO Bao 

Kft. vállalkozásokat kérjük fel,  kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

114/2013.(V.7.) önkormányzati határozata 

 

Döntés közbeszerzési eljárási mód kiválasztásáról, ajánlattevők kijelöléséről 

(ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0039) 

 

A Képviselő-testület  

1. A közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti 

hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít az „ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0039” 

azonosítószámú „Belterületi vízrendezés Sajóbábonyban” tárgyában. 

 

2. Megtárgyalta az Ens-Reale Kft. Tiszaújváros, Örösi út 117. fsz. 2. hirdetmény nélküli 

ajánlattételi felhívását és azt e határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 

3. Ajánlattételre felkéri az alábbi vállalkozásokat: 

cég: LASPED Kft. 

cím: 3528 Miskolc, Visó út 9. 

adószám: 12976119-2-05 

cégjegyzék szám: 05 09 010117 

tel: 06-46/389-669 

fax: 06-46/389-669 

e-mail laspedkft@gmail.com 

  

cég: K.T.K DIAMANT Kft 

cím: 3561 Felsőzsolca, Bartók B. u. 63. 

adószám: 11582979-2-05 

cégjegyzék szám: 05 09 006464 

tel: +36/46/383-822 

fax: +36/46/383-822 

e-mail ktkdiamant@t-online.hu 

  

cég: BO-TO Bau Kft  

cím: 3526 Miskolc, Repülőtéri utca 4. 

adószám: 11588023-2-05 

cégjegyzék szám: 05 09 007117 

tel: +36 70 386 86 35 

fax: +36 70 901 05 28 

e-mail info@botobau.hu 

mailto:laspedkft@gmail.com
tel:%2B36%2F46%2F383-822
tel:%2B36%2F46%2F383-822
mailto:ktkdiamant@t-online.hu
mailto:info@botobau.hu


4. Felhívja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Gazda Lajos alpolgármester: A pályázat konkrét tervét nem ismerjük részletesen. Javasolja, 

hogy egyeztetett időben, a hivatalban tekintse át a testület a terveket. 

 

Nagy Imre polgármester: Ha a kiviteli terv elkészül, a műszaki ellenőrt a testületet meghívja 

egy beszélgetésre és megkéri a terv ismertetésére. 

 

2. napirend:        Hulladékudvar körüli kerítés építésének megtárgyalása 

 

Nagy Imre polgármester: Árajánlatot kért a hulladékudvar körbekerítésére.  

Az ajánlatban szereplő összköltség a szállítást is beleértve bruttó 1.516.153 Ft.  

 

Lakatos Jenő képviselő: Az AGRO-NYAK Kft.-vel kapcsolatban jók a tapasztalataink, meg 

voltunk elégedve a minőséggel. 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az AGRO-NYAK Kft.-től rendeljük meg 

a kerítés megépítéséhez szükséges kerítés elemeket, és anyagokat, a kft. 2013. május 3. 

napján kelt árajánlata alapján, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

115/2013.(V.7.) önkormányzati határozata 

 

AGRO-NYAK Kft. megbízásáról 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a hulladékudvar körüli kerítés megépítéséhez 

szükséges kerítés elemeket és anyagokat az AGRO-NYAK Kft. (4096 Újtikos, Fő út 1.) 

vállalkozástól vásárolja meg. A testület a kft. 2013. május 3. napján kelt árajánlatát elfogadja, 

így az elemek, anyagok beszerzésére és a szállításra bruttó 1.516.153 Ft összeget határoz meg, 

mely összeg az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.  

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Nagy Imre polgármester elmondja, hogy a betonkerítés kivitelezésére is megbízást kell 

adnia a testületnek. Kovács Zsolt vállalkozó munkáját ismerjük, javaslom, hogy a 

hulladékudvar körüli betonkerítés kivitelezésével Kovács Zsolt vállalkozót bízza meg a 

testület, 3.200 Ft / fm bruttó vállalkozási díjért. Aki egyetért a javaslattal, kérem, 

kézfeltartással szavazzon. 

 

 

 



A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

116/2013.(V.7.) önkormányzati határozata 

 

Kovács Zsolt vállalkozó megbízása a hulladékudvar körüli betonkerítés kivitelezésére 

 

A Képviselő-testület a hulladékudvar körüli betonelemekből álló 116 fm hosszú kerítés 

kivitelezésével Kovács Zsolt vállalkozót bízza meg. A vállalkozási díjat bruttó 371.200 Ft 

(3.200 Ft / fm) összegben állapítja meg, mely összeg az önkormányzat költségvetésében 

rendelkezésre áll. A testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 

megkötésére. 

  

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3. napirend:        Kátyúzási munkálatok megtárgyalása 

 

Nagy Imre polgármester: A kátyúzás felmérése megtörtént. 1-2 napon belül elkezdik a 

munkálatokat. A bójákat, táblákat, szükséges anyagokat beszerezték, még védőruhát 

szükséges vásárolni. Vágót és vibrohengert bérelni fognak.  

Javasolja, hogy Ráduly József egyéni vállalkozót bízzák meg a munkával.  

 

Ráduly József képviselő: Bejelentem a képviselő-testület felé, hogy az ügy személyesen 

érint. 

 

Ráduly József képviselő távozik az ülésteremből. Jelen van 4 fő képviselő. 

 

Nagy Imre polgármester: Döntenie kell a testületnek, hogy a képviselőt a döntésből kizárja, 

vagy a képviselő a döntéshozatalban részt vesz. 

 

Lakatos Jenő képviselő: Azt javasolja, ne zárják ki a döntésből. 

 

Nagy Imre polgármester: egyetért Lakatos Jenő képviselővel. Szavazásra teszi, aki egyetért 

azzal, hogy a kátyúzási feladatok elvégzésével, illetve a kátyúzási feladatokra való 

megbízással kapcsolatos döntésből Ráduly József képviselőt ne zárjuk ki, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

117/2013.(V.7.) önkormányzati határozata 

 

Ráduly József képviselő bejelentéséről, döntésben való részvételéről 

 

A képviselő-testület  



1. Tudomásul veszi Ráduly József képviselő személyes érintettségre vonatkozó bejelentését a 

kátyúzási munkálatok elvégzésére való megbízás tárgyában.  

2. A 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésére figyelemmel Ráduly József 

képviselőt a döntéshozatalból nem zárja ki. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ráduly József képviselő bejön az ülésterembe. Jelen van 5 fő képviselő. 

 

Nagy Imre polgármester: Kérdés, hozzászólás nincs, így szavazásra teszem, aki egyetért 

azzal, hogy Ráduly József egyéni vállalkozót bízzuk meg az önkormányzati utak kátyúzási 

munkálatainak elvégzésével, 1.000.000 Ft vállalkozási áron, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

118/2013.(V.7.) önkormányzati határozata 

 

Ráduly József egyéni vállalkozó megbízása kátyúzási munkálatok elvégzésére 

 

A Képviselő-testület  

1. Úgy döntött, hogy a belterületen lévő önkormányzati utak kátyúzási munkálatainak 

elvégzésével Ráduly József egyéni vállalkozót bízza meg 1.000.000 Ft áron, mely összeg az 

önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 

 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

4. napirend:        Tájház felújításának megtárgyalása  

 

Nagy Imre polgármester: A tájház felújítására 5 millió Ft-ot különítettünk el a 

költségvetésben. Javasolja, hogy Sebők Lajos képviselőt bízzák meg a testület részéről a 

tájháznál elvégzendő felújítási munkálatok koordinálásával.  

 

Sebők Lajos képviselő: Ha megbízza őt a Képviselő-testület, elvállalja ezt a feladatot. 

 

Nagy Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a tájház felújítási munkáinak 

koordinálásával Sebők Lajos képviselőt bízzuk meg, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

119/2013.(V.7.) önkormányzati határozata 

 

Sebők Lajos képviselő felkérése a tájház felújítási munkálatainak koordinálására 



 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a tájház felújítási munkálatainak koordinálására Sebők 

Lajos képviselőt kéri fel. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Sebők Lajos képviselő: Köszöni a felkérést, és elmondja, hogy a munkálatokról, 

eseményekről tájékoztatást ad a polgármester és a testület felé. 

 

Nagy Imre polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy a MESZ telephely telekalakításával 

kapcsolatban Kelemen János ajánlata 140.000 Ft+ÁFA. Az érintett földrészletek a 689/38, 

839, 687 helyrajzi számok.  

 

5. napirend:        Nyári gyermekétkeztetés megtárgyalása  

 

Nagy Imre polgármester: Az önkormányzat tájékoztatást kapott a nyári étkeztetéssel 

kapcsolatban, a tájékoztatót felolvassa. Az elmúlt évekhez hasonlóan lehet pályázni. A tavalyi 

évben nem igényelték. Sajóbábonyban 350 fő részesül rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban, ennek az ¼-e után igényelhető a támogatás. Így az önkormányzat által 

fizetendő összeg 1.279.896 Ft lenne önerő igénylés nélkül. Önerő igényléssel 3.207.000 

forintot kellene fizetni. Nem javasolja a nyári étkeztetést. 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Ez az étkeztetési forma kötelező? 

 

Nagy Imre polgármester: Törvény nem teszi kötelezővé.  

Több hozzászólás nem volt, így a polgármester szavazásra tette, aki egyetért azzal, hogy 

2013. évben az önkormányzat ne vegyen részt a nyári étkeztetésben, kérem, kézfeltartással 

jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

120/2013.(V.7.) önkormányzati határozata 

 

Nyári gyermekétkeztetésről 

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy nyári gyermekétkeztetés tárgyú pályázaton nem vesz 

részt, nyári étkeztetést nem finanszíroz. 

 

Felelős: Nagy Imre polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

6. napirend:        Egyebek  

 

Nagy Imre polgármester: Megint sok a fagyöngy. Egy fa rendbetétele 10.000 Ft+ÁFA a 

Zsomboly Kft. ajánlata alapján. 



Sebők Lajos képviselő: Most ne foglalkozzanak ezzel. 

 

Nagy Imre polgármester: Ha most nem csinálják meg, akkor ősszel le kell csonkolni a fákat.  

A Dankó Pista utcát és a kerékpárutat be kell járni a kivitelezővel.  

Kérdezi, hogy javasolnak-e az éven szennyvíz rekonstrukciót. 

 

Gazda Lajos alpolgármester: Erre pénzt kell fordítani. Javasolja, hogy kérjenek ajánlatokat 

a felújításra.  

Az utcanévváltozás miatt a cégeknek kb. 30 ezer forintba kerül az átíratás, hiszen a változást a 

cégbírósághoz be kell jelenteni, a cégbírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező. Javasolja, 

hogy az érintett cégektől az önkormányzat vállalja át ezt az összeget számla ellenében. 

A református temetői út felújítására az önkormányzat elkülönített 5 millió forintot. Javasolja, 

hogy kérjenek árajánlatot a betonozásra.  

Az óvoda pellet raktár bővítését el kell kezdeni.  

A hulladékudvarnál a kerítés építése előtt tereprendezést kell végezni.  

A start munkaprogram keretében művelt föld veteményesnek nem felel meg. Javasolja, 

hogypetrezselymet, répát, palántát ne ültessenek. 

A munkásoknak WC-t kell kihelyezni. 

 

Nagy Imre polgármester: A műhelyben a vizesblokkot fel kell újítani. A mosdót most is 

tudják használni a munkások.  

 

Gazda Lajos alpolgármester: Javasolja, hogy vegyenek egy fából készített WC-t. 

 

Sebők Lajos képviselő: A közmunkásokkal le kell festetni a MESZ kerítést, mert rossz 

állapotban van.  

 

Nagy Imre polgármester: Tájékoztatásképpen közli, hogy Sajóbábony nem lett járási 

kirendeltség, de egy állandó ügygondnoki feladatot ellátó dolgozót kaptak. Ő minden nap az 

földszinti ügyfélszolgálati irodában dolgozik. 

 

Nagy Imre polgármester: Elmondja, hogy a továbbiakban zárt ülésen tárgyalnak, a nyílt 

ülést bezárja. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 Likai-Tóth Adél       Nagy Imre 

       jegyző                 polgármester  

 

 

  Ráduly József                           Lakatos Jenő 

   jkv.hitelesítő                  jkv.hitelesítő 

 

 

 

 

 
 


