ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
JÁSZBOLDOGHÁzA
.

1. sz. példány

5/2019.
JEGYZŐKÖNYV
soron kívüli, nyílt üléséről
(2019. április 3.)

39/2019. (IV. 03.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról
40/2019. (IV. 03.) Képviselőtestületi Határozat
A Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének
tervezetének megtárgyalásáról
41/2019. (IV. 03.) Képviselőtestületi Határozat
Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság telekalakítással és vagyonkezelésbe
történő átadásával kapcsolatos hozzájárulás
42/2019. (1V. 03.) Képviselőtestületi Határozat

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról
43/2019. (IV. 03.) Képviselőtestületi Határozat

Műszaki ellenőrzésre vonatkozó árajánlat elfogadásáról
44/2019. (1V. 03.) Képviselőtestületi Határozat

Közbeszerzési eljárás elindításáról

Készült: 2 példányban
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2019. április 3-án Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
munkatervében nem szereplő soron kívüli, nyílt ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144
Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. alatti emeleti tanácskozó termében.
Jelen vannak: Kobela Margit, Menyhárt Ernő, Dr. Pap Béla, Szűcs Gergely,— képviselők
Szűcs Lajos
Dr. Dinai Zoltán

polgármester
-jegyző
-

Lakosság részéről vendég: 1 fő
A polgármester köszönti a jelenlévőket.
A Képviselőtestület összesen 7 főből áh, jelen van 5 fó képviselő, Joó-Kovács Balázs és Vámosi
Norbert képviselők jelezték, bogy más elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni az ülésen’
A polgármester megállapítja, hogy a Képviselőtestületi ülés határozatképes.
Az ülést a Jászberényi Tankerületi Központ, általános iskola átszervezésével kapcsolatos 2019. április
5-ig történő Képviselőtestületi döntés miatt hívtam össze. A kiküldött meghívóban lévő napirendhez
javaslom, hogy 3. Napirendben vegyük fel az Egyebek napirendet, mert a közbeszerzési eljáráshoz
szükséges döntenie a Képviselő-testületnek. Van-e más javaslat, kérdés, napirend előtti hozzászólás?
Ha nincs, javaslom, hogy a meghívóban lévő napirendeket és 3’ napirendben Egyebek napirendet
tárgyalja a Képviselőtestület. Kérem, bogy szavazzunk.
A képviselőtestület 5 főjelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
39/2019. (IV. 03.’) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a mai ülésen a
kiküldött meghívóban lévő napirendek után 3. napirendben Egyebek napirendet tárgyalja meg.
Határidő: 2019’ április 3.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
1.’ Nanirend
Előterjesztés a Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
átszervezésének tervezetének megtárgyalására
Előadó: Zsemberi Zoltán tankerületi igazgató Jászberényi Tankerületi Központ írásban
Mészárosné Vas Márta szakmai igazgatóhelyettes Jászberényi Tankerületi Központ írásban
Szűcs Lajos polgármester
-

Szűcs Laios: Zsemberi Zoltán tankerületi igazgató és Mészárosné Vas Márta szakmai igazgatóhelyettes
egyéb más elfoglaltsága miatt nem tudnak itt lenni a mai ülésen.
Mészárosné Vas Márta szóban arról tájékoztatott, hogy olyan formalitásról van szó, amelyeknek
korábban meg kellett volna történnie. Az iskola dokumentumaiban még nem szerepelt az integrációs és
képességkibontakoztató felkészítés. A jelenlegi változtatás nem más, mint a jelenlegi jogszabályoknak
való megfelelés alapján a jelenlegi működtetés szerinti dokumentumokban történő szerepeltetése. Ez a
mindennapokat érintő változással nem jár majd. Erre azért van szükség, mert az iskolába hátrányos
helyzetű gyermekek is járnak, illetve olyan gyermekek, akik felzárkóztatást igényelnek. Mindössze a
tanulók 3 %-a jogosult a képességkibontakoztató felkészítésre, így nem jár a nehéz körülmények között
végzett munkáért járó pótlék, és ehhez kapcsolódó költségvonzatot nem eredményez. Mészárosné Vas
Márta igazgatóhelyettes asszony kérte a tisztelt Képviselőtestületet, bogy hagyják jóvá az átszervezést
a megküldött tervezet.
Ezúton is köszöntöm körünkben Tóth Pált, aki jelenleg megbízott iskolaigazgatóként látja el az iskola
vezetésével járó feladatokat. A mai napon kapti.mk a Jászberényi Tankerületi Központtól tájékoztatást,
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hogy 2 pályázat érkezett a Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői feladat ellátására. A pályázatokat 2019. május 07-ig kell véleményeznie a
Képviselőtestületnek.
Van-e az írásbeli anyaghoz és az elhangzotthoz kérdés, vélemény, hozzászólás? Amennyiben nincs,
akkor kérem, hogy támogassuk a Jászberényi Tankerületi Központ kérését. Kérem, hogy szavazzunk.
A képviselőtestület 5 fójelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
40/2019. (IV. 03.) Képviselőtestületi Határozat
A Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének
tervezetének megtárgyalásáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete megismerte és támogatja a Jászberényi
Tankerületi Központ által elkészített Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 16.4 integrációs és képességkibontakoztató felkészítés átszervezésére vonatkozó
tervezetét.
-

Határidő: 2019. április 5.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Jászberényi Tankerületi Központ Zsemberi Zoltán tankerületi igazgató
Irattár
2./ Napirend
Előterjesztés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által a Regionális Operatív Program keretében a 312l.j.
Ujszilvás
Tápiógyörgye
Jánoshida összekötő út kapcsán érintett jászboldogházi külterületi
ingatlanok önkormányzati ingatlanról leválasztásra és állami tulajdonba vételre kerülésével kapcsolatos
területrendezés megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Laios: A Magyar Közút Zrt. az Újszilvás Tápiógyörgye- Jánoshida összekötő út kapcsán érintett
önkormányzati tulajdonú külterületi ingatlanok vonatkozásában az Országos közúttal érintett
ingatlanrészek önkormányzati ingatlanról történő leválasztásához és állami tulajdonba vételéhez kéri az
önkormányzat hozzájárulását.
Dr. Dinai Zoltán: A változtatásra azért volt szükség, mert az önkormányzat tulajdonában lévő területből
kívánják szélesíteni az utat.
Szűcs La~os: Javaslom, hogy a kiosztott levélben szereplő ingatlanok telekalakításához, és térítésmentes
állami tulajdonba adásához, az eljárás megindításáhozjáruljon hozzá a Képviselőtestület. Van-e kérdés,
vélemény, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.
—

A képviselőtestület 5 fójelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
41/2019. (IV. 03.) KéDviselőtestületi Határozat
Magyar Közút Nonprofit Zárikörűen Működő Részvénytársaság telekalakítással és vagyonkezelésbe
történő átadásával kapcsolatos hozzájárulás
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában
lévő 0109 hrsz.-ú ingatlanra Farkas Kálmán fNdmérő által készített és záradékolt 54/2018 és 55/2018
munkaszámú vázrajzokban foglaltak szerinti telekalakításhoz.
A Képviselő-testület hozzájárul Jászboldogháza Községi Önkormányzata tulajdonában lévő,
Jászboldogháza
0109/10 hrsz-ú kivett árok megnevezésű 551 1m2 alapterületű ingatlanból
telekmegosztással kialakuló Jászboldogháza 0109/20 hrsz-on kialakított 18 m2 alapterületű kivett
országos közút megnevezésű és a 0114/10 hrsz-ú kivett csatorna megnevezésű 4379 m2 alapterületű
ingatlanból telekmegosztással kialakuló 0114/31 hrsz.-ú 480m2 alapterületű országos közút
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megnevezésű ingatlanok térítésmentes állami tulajdonba adásához, illetve a Magyar Közút Nonprofit
Zrt., mint a Magyar Állam vagyonkezelőjének a vagyonkezelésébe történő adásához, hivatkozással a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. g-a, 42.~ 16. pontja, a
Közúti közlekedésröl szóló 1988. évi I. tv. 29.~ (6) és 32.* (6) bekezdéseire.
Á Képviselő-testület felhatalmazza Szűcs Lajos polgármestert, területátadással kapcsolatos feladatok
ellátására, és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Erről értesülnek:
1.) Szűcs Lajos polgármester Helyben
2.) Dr. Dinai Zoltán jegyző
3.) Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Elek utca 7-13.
4.) Irattár
-

1024 Budapest, Fényes

3.1 Napirend
Egyebek
Szűcs Lajos: Helyi termékértékesítést szolgáló piacok in&astrukturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése című, (VP6-7.2.1-7.4.1.3-l 7) című pályázat keretein belül a Fedett termelői piac épület
építése és Etkező helyiség férőhelyének bővítésére elnyert pályázat megvalósításához új Közbeszerzési
szabályzat elkészítésére volt szükség. Á Közbeszerzési szabályzat tervezete kiosztásra került. Javaslom
a Közbeszerzési szabályzat tervezetének elfogadását. Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás?
Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.
Á képviselőtestület 5 fő jelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
42/2019. (IV. 03.) KéDviselőtestületi Határozat

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
Közbeszerzési Szabályzatot elfogadta.
A Közbeszerzési Szabályzat 2019. április 3. napon lép hatályba, és a hatályba lépést követően
megindult közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni.
Határidő: azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Erről értesülnek:
5.) Szűcs Lajos polgármester Helyben
6.) Dr. Dinai Zoltán jegyző
7.) Képviselő-testület tagjai Helyben
-

8.) Közbeszerzési Hatóság Honlapon Keresztül
9.) Irattár Helyben
Szűcs Laios: Á Helyi termékértékesítést szolgáló piacok in&astrukturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése című, (VP6-7.2.1-7.4.l.3-1 7) című pályázat keretein belül a Fedett termelői piac épület
építése és Etkező helyiség férőhelyének bővítésére etnyert pályázat megvalósításához műszaki ellenőr
munkavégzésre van szükség. Az ARTECHO 2002 BT. Tóth Szabolcs ügyvezetőtől kapott árajánlat
alapján bruttó 450.000,- Ft díjért vállalja el a feladatot. Javaslom, hogy fogadjuk el az árajánlatot Van
e kérdés, vélemény, hozzászólás? Ámennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.
—
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A képviselőtestület 5 Fő jelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
43/2019. (IV. 03.) Képviselőtestületi Határozat

Műszaki ellenőrzésre vonatkozó árajánlat elfogadásáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az ARTECHO
2002 BT. (5100 Jászberény, Bajcsy Zs. u. 16/B 11/6. sz. „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17) című pályázat
keretein belül a Fedett termelői piac épület építése és Étkező helyiség férőhelyének bővítés műszaki
ellenőri feladataira tett Bruttó 450.000,- Ft összegű árajánlatát.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szűcs Lajos polgármestert a megbízási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Erről értesülnek:

1.) Szűcs Lajos polgármester Helyben
2.) Dr. Dinai Zoltán jegyző
3.) ARTECHO 2002 BT. —Tóth Szabolcs
4.) Irattár Helyben
-

Szűcs Lajos: A Fedett termelői piac épület építése és Étkező helyiség férőhelyének bővítésére elnyert
pályázat benyújtásakor a pályázatban vállaltuk a beruházáshoz a szükséges önerő biztosítását. A
Közbeszerzési eljárás megkezdéséhez a szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak. Javaslom, a
Közbeszerzési eljárás elindítását és a beruházáshoz szükséges önerő biztosítását. Van-e kérdés,
vélemény, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.
A képviselőtestület 5 fójelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
44/2019. (IV. 03.) Képviselőtestületi Határozat

Közbeszerzési eljárás elindításáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arr6l, hogy a „Helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, (VP67.2.1-7.4.1.3-17) című pályázat keretein belül a Fedett termelői piac épület építése és Étkező helyiség
férőhelyének bővítésére elnyert pályázatból a beruházást meg kívánja valósítani, ezért a
közbeszerzési eljárást elindítja, és ehhez a beruházáshoz szükséges önerőt saját forrásból biztosítja az
önkormányzat.
Határidő: azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Erről értesülnek:

1.) Szűcs Lajos polgármester Helyben
2.) Dr. Dinai Zoltán -jegyző
3.) Irattár Helyben
Van-e még kérdés, hozzász6lás? Amennyiben nincs, akkor köszönöm szépen a Képviselőtestület
tagjainak a mai ülésen való részvételt és az ülést bezárom.
O
ics Lajos)
polgármester

Kmf.
~rk~tá
jegyző

Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNÖKÉTŐL

5/2019.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület muiikatervében nem szereplő soron kívüli ülésére
2019. április 3-án, szerdán délután 15,00 órára
AZ ÜLÉS HEL YE: Községháza Tanácskozó emeleti terme
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés a Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
átszervezésének tervezetének megtárgyalására
Előadó: Zsemberi Zoltán tankerületi igazgató Jászberényi Tankerületi Központ írásban
Mészárosné Vas Márta szakmai igazgatóhelyettes Jászberényi Tankerületi Központ Írásban
Szűcs Lajos polgármester szóban
-

—

2. Előterjesztés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által a Regionális Operatív Program keretében a
3121.j. Ujszilvás Tápiógyörgye Jánoshida összekötő út kapcsán érintett jászboldogházi
külterületi ingatlanok önkormányzati ingatlanról leválasztásra és állami tulajdonba vételre
kerülésével kapcsolatos területrendezés megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester Írásban
—

—

Jászboldogbáza, 2019. március 28.

polgármester

?rJ,1.%’c

Jászberényi Tankerületi Központ

Szűcs Lajos
polgármester
Jászboldogháza Község Onkorniányzata
5144 Jászboldogháza, Rákőezi U. 27.

Iktatószám: TKIO9S ‘002.16-2/2019
Ügyintéző: Mészárosné Vas Márta
06/57/795-203
Melléklet: 1db

TárEy: Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
átszervezésének tervezete

Tisztelt Polgármester Úr!
A Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
átszervezését kezdeményezte a Jászberényi Tarikerületi Központ a Klebelsberg Központ és az
irányító szerv EMMI felé.

A felterjesztéshez szükség van a véleményezési eljárás lebonyolítására. Az Nkt.83.* (4)
bek. szerint
(4,) A fimn’artó (3,) bekezdéshen Jog/al’ döntése előtt lő kel? kérni:
Ii) a ‚agyonkezeléséhen levő Ingatlan tulajdonos önkormánj zcrtának véleményét.

Az ingatlan tulajdonosa ez esetben a Jászboldogháza Község Önkormányzata.
Kérem, hogy a mellékletben eljuttatott szöveges felterjesztést szíveskedjenek
véleményezni, hogy a felterjesztéshez tudjuk csatolni az önkormányzat véleményét!
Amennyiben nem kívánnak élni a véleményezés jogával, abban az esetben is kérünk egy
visszajelzést erről!
Az Nkt.83.~ (5) A ~3)-~4,) hekezdéshen meghatározott vélemény kialakításához minden

o/van információi hozzáférhetővé /cell tenni a véle,nényezési foggal rendelkezők részére.
amely a fenntartói döntés meghozatalához remlelkezésére á/L A vélemény kialakírásálwz a:
—

információk hozzáférhetővé (éle/ének napjától számítva

—

legalább tizenöt napot kell

biztosítani a: érdeke/lel’ részére.
Jászberényi Tankerületi Központ
5100 Jászberény, Szabadság tér 16.
TeL: 57/795-203
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A képviselőkben további kérdések felmerülése esetén szóbeli kiegészítést tesz a
Jászberényi Tankerületi Központ részéről az igazgató Úr. vagy a lebonyolításban részt vevő
munkatársa. amennyiben meghívást kap a képviselő-testületi ülésre!
Az előírt hatáildők betartása érdekében kérem, hogy a véleményt legkésőbb 2019.
április 5-éig szíveskedjenek a Tankerületi Központ felé megküldeni!
Jászberény, 2019. március 21
Zsemberi Zoltán tankerületi igazgató megbízásából

~ &.. ~L~j~’
Mészárosné Vas Márta
s~akmai igazgatóhelyettes

Jászberényi Tankerületi Központ
5100 Jászberény, Szabadság tér 16.
Tel.: 57/795-203

Jászberényi Tankerületi Központ

Jászberényi Tankerületi Központ
5100 Jászberény, Szabadság tér 16.
Tel.: 57/795-203

Jászberényi Tankerületi Központ

Tankerületi Központ iktatószárna: TKJO98/002 16-1/2019

OM azonosító: 035921

Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Az átszer»ezés kategóriáj a, alkategóriála:
16.4 integrációs és képességkibontakoztató felkészítés

‚Jászherénvi Tankeriileti Kőzpon
5100 Jászberény, Szabadság tér 16.
Tel.: 57/795-203

Jászberényi Tankerületi Központ

1.1.

Tartalmi összefoglaló

a) Intézmény: Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola, 5144 Jászboldogháza, Kossuth Lajos úti.
b) Intézmény rövid bemutatása:
Az intézmény 8 osztályába Összesen 158 tanuló végzi tanulmányait l-S. évfolyamon.
A Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alaptbkú Művészeti Iskola 5 éves
beiskolázási adatai:
______________

.

Tanev

1. osztályba
beíratott (fő)

Összesen (Fő)

27
23
17
10
13

167
165
163
153
158

2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
~öTs/19

Intézményben_Összesen
HHH
(~)
(Fő)
tanuló
tanuló
SM (Fő)
NH

28
32
3
3

3

[

3
2
1
1
1

I —‚

11
11
15
15

Jelenleg az iskola dolgozói létszáma:

F

Pedagógus

15fö

NOKS
ifó

‚4: inté:;né,zv s:akmui inunkájánciic rövid bemutatása

Egyéb fogI.
2fő

A kompetencia-mérés eredményei az Országos és a két viszonyítási csoporthoz viszonyítva
me2felelő az átlagnak. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma nem magas. az elmúlt
3 évben 11 tanuló morzsolódott Ic. Ennek javítása szükséges!
Folyamatosan részt vesznek a Határtalanul, az NT? és az ~.EFOP-os~ szakmai pályázatokban.
Tárgyi és az infrastrukturális feltételek megfelelőek. Jelentős beruházás valósult meg a
2017/18-as tanévben az EFOP-4.1.3-17 Az állami fenntartású köznevelési intézmények
tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése c. pályázat keretében.
A kiemelt tigyelmet igénylő tanul6kkal a megfelelő szakember foglalkozik. Az SNI tanulók
ellátását megfelelő végzettségú utazó gyógypedagógus végzi.

‚Jászherénvi Tanker~leti Központ
5100 ‚Jaszberény, Szabadság tér ~6.
Tel.: 57/795-203

Jászberényi Tankerületi Központ
1.2. Hatástanulmány
A TK1098/002 16-1/2019 iktatószámú. 16.4 integrációs és képességkibontakoztató felkészítés
uz esélyegyenlőség. méltányosság és a hátránykompenzáció miatt bevezetése Indokolt.
Valamennyi osztályban van hátrányos helyzetű tanuló, ezért számukra a 20/2012. (V11I.31.)
EMMI rendelet 171 (1) bekezdésben foglalt képességkibontakoztató felkészítést a I 72.* (5)
bekezdése alapján meg kell szervezni és a 20/2012. (VIIL3I.) EMMI rendelet 171.* (I)
bekezdésben foglalt integrációs felkészítés a 1 71 ~ (2) bekezdésben foglalt Feltételek esetében
biztosítandó. Az esélyegyenlős& méltányosság és a hátránykompenzáció miatt bevezetése
indokolt.
Költsé~vonzat: Mivel a tanulók mindössze 3%-a jogosult a képességkibontakoztató
felkészítésre, így a (326/2013. (V1[1.30.) Kormányrendelet l6.* (8) b) pontja) alapján nem jár
a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék. Költségvonzatot nem eredményez.
.~
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1.3.

Végrehajtás feltételei
Feladat
A döntési javaslatok kiküldése a
véleményező testületek részére

Jooszabálvj
.b
;
luvatkozas
Nkt. 83•*
(4)-(5)
hekezdes
.

A végleges átszervezési
felteijesztések továbbítása a KKba (Klebelsberg Központ)
KK javaslatával a felterjesztést
niegküldi
az irányító szervnek
Az oktatásért felelős miniszter,
valamint a KK elnöke meghozza a
döntést

2.
3.
4.

.~

..

Hatándo

Felelos

‘019

Zseniberj Zoltán
tankerületj
igazgato
Zsemberi Zoltán
tankerületi
igazgató

..

maretus
2019.04.05.

.

.

20 19.04.23.

KK elnöke

2019.05.31.

miniszter

P~kznól1ve:ésrejogoszd’ak köre:
-

-

-

-

A Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
alkalmazotti közössége
A Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szülői
szervezete
A Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
diákönkonnányzata
Az épület tulajdonos Jászboldogháza Község Önkormányzat
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ie

Jászberényi Tanker&leti Központ
5100 ‚Jászberénv, Szabadság tér 16.
Tel.: 57/795-203

rj~
Zseh%beri Zoltán
tankerületi igazgató

Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Móködő Részvénytársaság
1024 Budapest Fényes Elek utca 7—fl.
u Te~elon: 435(1)539-9000,Fsz: -56(1)E19-95~0
fl Web: ‚w:w.kczat.hu
• E-mail iI1lDű~*oz’tl.hu
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MAGYAR KOZUT

Jászboldogháza Községi Önkormányzat

.

.

flct r9t ~fncj

iktatószúm: KOZ- 4871/ ‚C_ /2019.
Tárgy: Változási megküldése ROP területrendezés

Szücs Lajos
polgarmester reszere

Jószboldogbázi IC!en&ltség
Sl44Jászb&’kgh&a, Rókócz~ u. 27.

5144 Jászboldogháza,
Rákóczi út 27.

Érkezett

Ugyintézö: BIah ‘
blaho.edit@kozu
T:O6~ 819-9067

2019 MARC 26
SLim

EIősz~yit

~.db.men.

EJtószá,s:

Előadó:

Tisztelt Polgármester ÚrI
A Regionális Operatív Program keretében a 3121 .j. Újszilvás Tápiógyörgye - Jánoshida összekötő út kapcsán érintett
Jászboldogháza 0109/10 ás 0114/10 helyrajzi Számú külterületi ingatlanok vonatkozásában Társaságunk elkészítette a
szükséges változási vázrajzot annak érdekében, hegy az Országos kőzúttal érintett ingatlanrészek 0114/10 hrsz.-ből
kialakuló 0114/10 és a 0109/10 hrsz.-ból kialakul6 0109/20 hrsz. az önkormányzati ingatlanról leválasztásra ás állami
tulajdonba vételre kerülhessenek. A vázrajzokat a Magyar Közút Megyei Igazgatóság a Polgármester úrral történt
egyeztetés után aláírva megküldte részünkre további intézkedésre.
A változások átvezetése érdekében kéijük továbbá, hogy amennyiben az ingatlanrészek a Magyar Állam
tulajdonába ás a Magyar Közút NZrt. vagyonkezelésbe kerülésével egyetértenek, úgy a Közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. tv. 29,~ (6) és 32.~ (6) bekezdésére kéijük, hogy az országos közúttal érintett ingatlaimak az állani
vagyonicörbe ás a Magyar Közút vagyonkezelésbe történő térítésmentes átadását támogatni és e tekintetben
hivatkozással Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 42.~ 16. pontján
képviselő- testületi határozatukat részünkre szíveskedjenek me~küldeni.
Kérjük, hogy a területrendezési feladat ügyintézése érdekében a fentiek szerinti dokumentumot részünk-e
szíveskedjenek megküldeni azzal, bogy a testületi döntés birtokában Társaságunk előkészíti az alkalmazandó
szerződéstervezetet, a változási vázrajzok ingatlan —nyilvántartási átvezetése ás a tulajdonjog átruházása tárgyában.
Kéijük továbbá, hogy annak érdekében, hogy a testületi döntést megelőzően meg tudjuk indítani a telekalakitási
eljárást, lehetőség szerint soron kívül szíveskedjenek részünk-e niegküldeni a MEGHATALMAZÁS ÉS
HOZZÁJÁRULÁS TELEKALAKÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁI{OZ megnevezésű mintánkat, amely
visszavonásig érvényes ás kizárólag a telekalakítási eljárás során történő képviseletre jogosít, valamint tulajdonjog
átvezetésére nem alkalmas.
—
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—

—

Közreműködésüket nagyon köszönjük.
Melléklet: 2 pld tulajdoni lap másolatban
1 pld meghatalmazás ás hozzájárulás minta
[.

Budapest, 2019. március
Udvözlettel
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MEGHATALMAZÁS ÉS HOZZÁJÁRULÁS
TELEKALAKITÁSI ELJÁRÁS MEGINDITÁSÁHOZ
Önkormányzata (székhely
adószánr
statisztikai számjeP
képviseli
polgánnester) Jelen okiratban, sz Iii
tulajdoni hányadban sz Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló
hrsz.-ú
m2
nagyságú
besorolású ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) vonatkozásában meghatalmazza Magyar
Közút Nonprofit Zrt.-t (székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.; adószám: 15329358-2-41; statisztikai számjel:
15329358-8413-312-01; képviseli a Magyar Közút Nonprofit irt. kamarai jogtanácsosa), bogy nevében és heJyette
eljárva sz higatlannak/ingatlanoknak
által
munkaszám alatt készített
vákozási vázrajzban foglaltak szerinti telekalakítási engedélyezési eljárását megindítsa és az eljárás során képviselje”.
.

A változási vázrajzban foglaltakical a helyi közúthálőzat közútkezelőjeként egyetértek.
Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes és kizárólag a telekalakítási eljárás során történő képviseletre jogosít,
tulajdonjog átvezetésére nem alkalmas.

Kelt:

Polgármester

A Magyar Közút H~nproht Zit. MSZ EN ISO 9001 szabványnak megtelelá mh’óságkányitósi ‚ezidszsról a? (MT Zrt— NOA Hungary heüdja

MEGHATALMAZÁS ÉS HOZZÁJÁRULÁS
TELEKALAKÍTÁSI ELJÁRÁS MEGU4DÍTÁSÁI{OZ
Önkormányzata (székhely~
ad6szánr
;
statisztikai számj&
; képviseli
polgármester) jelen okiratban, az lh
tulajdoni hányadbat’ sz Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló
hrsz.-ú
m2
nagyságú
“ besorolású ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) vonatkozásában meghatalmazza Magyar
Közút Nonprofit Zrt.-t (székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek a. 7-13.; adószám: 15329358-2-41; statisztikai számjel:
15329358-8413-312-01; képviseli a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kamarai jogtanácsosa), hagy nevében és helyette
eljárva az Ingatlannak/ingatlanoknak
által
munkaszám alatt készített
változási vázrajzban foglaltak szerinti telekalakitási engedélyezési eljárását meginditsa és sz eljárás során képviseljen.
A változási vázrajzban foglaltakkal a helyi kőzúthálózat közútkezelőjeként egyetértek.
Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes és kizárólag a telekalakitási eljárás során történő képviseletre jogosít,
tulajdonjog átvezetésére nem alkalmas.

Kelt:

Polgármester
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Jászboldoháza Községi Önkormányzata
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

2019.

flartenciizct

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete, mini a közbeszerzésekről szóló
2015. évi. CXLIII törvény (a továbbiakban: Kbt) 5. (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő
szerv a Kbt. 27. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve az alábbi közbeszerzési
szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) alko(ja:
‚~

‚~

I. FEJEZET
A közbeszerzési szabályzat célja, hatájya
1. ~
(1) A szabályzat célja, hogy meghatározza a Kbt. 27. * (1) bekezdésének megfelelően és az
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII J9.) Korm. rendelet
(továbbiakban:EKR rendelet) 6. ~ (11) bekezdése alapján Jászboldogháza Községi
Onkormányzatának
(a
továbbiakban:
önkormányzat)
közbeszerzési
eljárásai
előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, az önkormányzat,
mint ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek
felelősségi körét, és a közbeszerzési eljárások dokumentálásának rendjét, valamint az
ajánlatkérő nevében e(járó, az EKR rendelet szerinti elektronikus közbeszerzési
rendszerben (továbbiakban: EKR) történő regisztrációra jogosultak körét, valamint az
ajánlatkérő nevében az EKR alkalmazására vonatkozó jogosultságok gyakorlásának
rendjét.
(2) A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Onkormányzat nevében eljáró személyekre,
lebonyolító szervezetekre és mindazokra, akik a közbeszerzési eljárás előkészítésében,
lebonyolításában részt vesznek.
(3) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan
a Kbt. 8. * -ban meghatározott
közbeszerzési tárgyak körébe tartozó eljárásra, amely becsült értéke eléri az irányadó uniós,
illetőleg nemzeti közbeszerzési értékhatárokat, és nem tartozik a Kbt. által meghatározott
kivételi körbe.
(4) A hatályos uniós és nemzeti értékhatárok figyelemmel kísérése a jegyző feladata.
(5) A közbeszerzési eljárások előkészítéséhez, lebonyolításához, belső ellenőrzéséhez és
dokumentálásához kapcsolódó jogszabályokat a szabályzat 1. számú melléklete
tartalmazza.
-

IL FEJEZET
Általános rendelkezések
1. Alapelvek
2. ~
(1) Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásait az EKR rendelet szerint ha a 424/2017. (XII 19)
Korm. rendeletből más nem következik elektronikus úton, az EKR-en keresztülfolyta~a Ia
(2) Az EKR használatához a rendszerben az Onkormányzat regisztrációjához természetes
személyként a regisztrációt a polgármester, a Hivatal regisztrációjához természetes
személyként a regisztrációt a Jegyző végzi el. Az Onkormányzat esetén a polgármester, a
Hivatal esetében a Jegyző gyakoro~a a rendszerben a „szervezeti szuper user”
tevékenységet. Az Onkormányzathoz, mint szervezethez az EKR-ben csatlakozni kívánó
személyek/szervezetek kérelmét, csatlakozási kérelem jóváhagyása esetén a csatlakozott
személyek/szervezetek jogosultságát, szerepkörét, szerepkörének szin(jét a polgármester
bírá(ja el és osz~a 1cL A Hivatalhoz, mint szervezethez az EKR-ben csatlakozni kívánó
személyek/szervezetek kérelmét, csatlakozási kérelem jóváhagyása esetén a csatlakozott

személyeklszervezetekjogosultságát, szerepköré6 szerepkörének szin(jét a Jegyző bírálja el
ás osz(ja ki.
(3) Az önkormányzat a Kbt. 5. * (1) bekezdés c) pontja alapján a Kbt. személyi hatálya alá
tartozó ajánlatkérő, és mint ilyen szervezet, a Kbt. tárgyi hatálya alá tartozó beszerzések
során a Kbt. rendelkezéseinek maradéktalan betartására kötelezett.
(4) A Kbt. 26. ~ (1) bekezdésében szereplő bejelentési kötelezettség teljesítéséért ajegyző felel.
(5) A Kbt. 29. ~ (1) és (2) bekezdésében szabályozott meghatalmazásról a bírálóbizottság
javaslata alapján a képviselő-testület dönt.
(6) Jelen szabályzat alkalmazása során a Kbt. értelmező rendelkezéseit kell alkalmazni.
(7) A közbeszerzési eljárásokkal összefüggően kötelezettség-vállalásra a képviselő-testület,
illetve felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.
(8) A közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a Kbt. előírásaitól csak annyiban lehet eltérni,
amennyiben azt a törvény kifejezetten megengedi.
(9) A Kbt. 36. * (2) szerinti panaszt vagy bejelentést a bírálóbizottság állítja össze és a
polgármester jóváhagyását követően a jegyző küldi meg a Gazdasági
Versenyhivatalnak.
(10) A képviselő-testület határozattal az adott közbeszerzési eljárás előkészítését, megindítását
megelőzően a jelen szabályzatban szabályozott felelősségi rendtől részben vagy egészben
eltérő felelősségi rendet is megállapíthat.

2. Dokumentálás, iratkezelés
3. *
(1) A közbeszerzési eljárás során minden cselekményt, intézkedést írásban kell dokumentálni.
A közbeszerzéssel kapcsolatos valamennyi dokumentumot az eljárás lezárását, illetve a
szerződés teljesítését követő öt évig meg kell őrizni. Az őrzésről az önkormányzat
iratkezelési szabályzatának előírásait figyelembe véve a jegyző gondoskodik.
(2) Amennyiben a Közbeszerzési Hatóság vagy más illetékes szerv a közbeszerzéssel
kapcsolatos iratok megküldését kéri, a megküldést a jegyző végzi el a polgármester
egyidejű tájékoztatása mellett.
(3) E szabályzat szerint elkészült közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési tervet a Kbt. ás
az EKR rendelet rendelkezései szerint közzé kell tenni. A közzétételről a jegyző
gondoskodik.
(4) A közbeszerzési ejjárásokat a Kbt. 46.-47. &-ai, valamint az EKR rendelet szerint kell
dokumentálni.
(5) Az eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban
keletkezett összes iratot a Kbt., valamint az EKR rendelet szerint kell megőrizni.
(6) Az ajánlatkérő amennyiben a Kbt., valamint az EKR rendelet szerint szükséges köteles
honlapján történő közzététel útján a Kbt-ben előírt nyilvánosságot, tájékoztatását
biztosítani.
—

—

3. Hirdetmények feladása
4. *

(1) A Közbeszerzési Értesítőben, illetve adott esetben az Európai Unió Hivatalos Lapjában
(TED) történő közzétételi kötelezettséget elektronikus úton történő feladás formájában kell
teljesíteni.
(2) Az elektronikus rendszerben történő regisztrációért, az adatokban bekövetkezett változások
bejelentéséért a jegyző felel.
(3) Az elektronikus feladás teljesíthető úgy is, hogy az önkormányzat eseti vagy állandó
jelleggel felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bíz meg e feladat ellátására.
(4) Amennyiben a Kbt. a közbeszerzési eljárással összefüggésben hirdetmény közzétételét írja
elő, úgy a hirdetményt amennyiben a szabályzat másként nem rendelkezik a jegyző
vagy a megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adja fel a Kbt. és az EKR
rendelet szabályai szerint.
—

—

—

—

III. FEJEZET
A Közbeszerzési Bírálóbizottság
5. *
(1) Az önkormányzat a Kbt. 27. * (4) bekezdése alapján Közbeszerzési Bírálóbizottságot (a
továbbiakban: bírálóbizottság) hoz létre.
(2) A bírálóbizottság tagjai:
a) közbeszerzési szakértelmet biztosító személy: megbízott felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó vagy amennyiben ilyen alkalmazására nem került sor, a
jegyző
b) jogi szakértelmet biztosító személy: jegyző
c) pénzügyi szakértelmet biztosító személy: pénzügyi ügyintéző
d) a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személyt közbeszerzési
eljárásonként figyelemmel a közbeszerzés tárgyára a polgármester jelöli ki.
—

(3) A bírálóbizottság elnöke a jegyző.
(4) A bírálóbizottságot a képviselő-testület az egyes eljárások során eseti taggal bővítheti.

(5) A képviselő-testület a testület tagjai közül kizárólag tanácskozási joggal rendelkező
személyt delegálhat a bizottságba.
(6) Az egyes beszerzések esetén a megfelelő szakértelem biztosítása érdekében a
bírálóbizottság munkáját szakmailag segítheti az Jászboldogházai Polgármesteri Hivatal (a
továbbiakban: Hivatal) megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező ügyintézője. A
bírálóbizottság munkáját eseti megbízás alapján külső szakértő is segítheti.
(7) A bírálóbizottság határozatképes, ha ülésén a (2) pont a)-d) alpontjában jelzett szakértelmek
mindegyikének képviselője jelen van. A bírálóbizottság döntéseit név szerinti szavazással a
jelenlévő tagok szótöbbségi szavazatával hozza.
(8) A bírálóbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a II. fejezet (9) pont szerint
kell megőrizni.
(9) A bírálóbizottság munkájának teljes körü írásbeli dokumentálásáért a bírálóbizottság elnöke
felel.
(10) A bírálóbizottság tagjai bírálati lapot nem készítenek, a bírálóbizottság szakmai álláspontját
az írásbeli szakvélemény és döntési javaslat tartalmazza, melyet a bírálóbizottság
valamennyi tagja aláír.

IV. FEJEZET
A közbeszerzési eljárások tervezése és összesítése
4. Éves összesített közbeszerzési terv és előzetes tájékoztató
6. ~
(1) Az önkormányzat a közbeszerzési eljárások lebonyolítása során törekszik arra, hogy a
lehető legszélesebb körben biztosítva legyen a verseny, továbbá bogy az eljárás során a
lehető legrövidebb időn belül sor kerülhessen a szerződés megkötésére. Mindezeket szem
előtt tartva kerülhet meghatározásra a lefolytatandó eljárás.
(2) Az önkormányzat a beszerzése során a Kbt-ben szabályozott bármely eljárást lefolytathatja,
amennyiben a Kbt-ben meghatározott feltételek fennállnak.
(3) Az önkormányzat a költségvetési 6v elején, legkésőbb március 31. napjáig a Kbt. 42. * (1)
bekezdése szerinti éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési
terv) készít a szabályzat 2. számú mellékletében meghatározott minta szerint. A
közbeszerzési terv összeállításáért a jegyző felel. A közbeszerzési tervhez szükséges
adatokat, információkat a polgármesteri hivatal érintett ügyintézői szolgáltatnak. A
közbeszerzési tervet a képviselő-testület határozatban fogadja el.
(4) Az egyes beszerzések megvalósítása céljából lefolytatandó eljárás fajtáját a képviselő
testület a közbeszerzési tervben hagyja jóvá.
(5) A közbeszerzési terv elkészítése előtt indítandó eljárásról a képviselő-testület határozatban
dönt.
(6) Amennyiben az önkormányzat érdekei megkívánják, a Kbt. szabályaira figyelemmel az
eljárás közbeszerzési tervben meghatározott fajtáját a bírálóbizottság javaslata alapján a
képviselő-testület módosíthatja.
(7) A közbeszerzési terv módosításának előkészítéséért a jegyző felel.
(8) A közbeszerzési terv és annak módosításai Kbt. és az EKR rendelet szerinti közzétételéért a
jegyző felel.
7.

*

(1) Az önkormányzat a beszerzéseiről előzetes tájékoztatót nem készít. A képviselő-testület
ettől eltérően dönthet.
(2) Amennyiben előzetes tájékoztató elkészítéséről dönt a képviselő-testület, úgy a tájékoztatót
az éves összesített közbeszerzési terv alapján a bírálóbizottság készíti el és a jegyző
intézkedik a hirdetmény útján, illetve a honlapon történő közzétételéről.
(3) Az előzetes tájékoztató alapján benyújtott szándéknyilatkozatokat a jegyző dokumentálja és
kezeli az előkészítés és a közbeszerzési eljárás során.

5. Éves statisztikai összegezés
8. *

(1) Az éves statisztikai összegezés elkészítéséhez szükséges adatokat a jegyző gyűjti össze, és
ez alapján elkészíti és jóváhagyás céljából a polgármester elé terjeszti az ősszegezést, majd
a jóváhagyást követően legkésőbb május 31-ig megküldi a Közbeszerzési Hatóság részére.
V. FEJEZET
A közbeszerzési eljárások előkészítése és nyilvánossága
6. Összeférhetetlenség
9. *
(1) A Kbt. 25. * szerinti összeférhetetlenség fenn nem állásáról az önkormányzat által az
eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személynek vagy
szervezetnek a szabályzat 3. számú melléklete szerinti összeférhetetlenségi és titoktartási
nyilatkozatot kell tennie írásban a közbeszerzési eljárással kapcsolatos munka megkezdése
előtt. A nyilatkozatok beszerzéséért a jegyző felel.
(2) A képviselő-testület tagjai a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala előtt a
szabályzat 4. számú melléklete szerinti összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot
tesznek Írásban. A nyilatkozatok beszerzéséért a polgármester felel.
2

Az önkormányzati képviselők megbízatása során lefolytatott közbeszerzési eljárásokban az
összeférhetetlenség fenn nem állásának biztosítása a képviselő feladata és felelőssége.
Amennyiben bármilyen összeférhetetlenség fennáll egy képviselővel szemben, úgy azt
haladéktalanul jeleznie kell a polgármester felé.

3

Az összeférhetetlen képviselő az eljárás során az előkészítési, döntési cselekményekben
nem vehet részt az összeférhetetlenség fennállásáig.
6. A becsült érték meghatározása
10. *

(1) A közbeszerzési eljárás előkészítése során a beszerzés becsült értékét megfelelő
körültekintéssel kell meghatározni. A becsült érték meghatározásának módját és
megalapozottságát Írásban kell dokumentálni.
(2) A becsült érték meghatározásához szükséges a Kbt. 28. ~ (2) bekezdése szerinti vizsgálatok
lefolytatásáért a polgármester felelős.
(3) A (2) bekezdés szerinti vizsgálatok dokumentálásáért a jegyző felel. A dokumentálással az
eljárásba bevont megbízott külső szakértő is megbízható.
8. Előzetes piaci konzultáció
11.*
A Kbt. 28. ~ (4) bekezdése szerinti konzultációt amennyiben szükséges a bírálóbizottság
vagy a polgármester folytatja le. A közbeszerzési alapelvek érvényesüléséért a bírálóbizottság
elnöke vagy a polgármester felel annak függvényében, hogy ki folytatja le a konzultációt.
-

-

9. Szakértők bevonása
12. ~
(1) Amennyiben az önkormányzat a közbeszerzési eljárásba felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadót von be, a tanácsadó személyéről a polgármester dönt.

(2) A közbeszerzési eljárás előkészítésébe, lebonyolításába megbízási jogviszony keretében,
megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező személy vagy szervezet bevonható. Erről a
polgármester dönt. Feladatait és felelősségét a megbízási szerződésben részletesen rögzíteni
kell.
(3) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó vagy a bevont egyéb szakértő elláthatja a
bírálóbizottság, a bírálóbizottság elnökének, a jegyzőnek a szabályzatban rögzített egyes
feladatait. Ilyen esetben erről a megbízási szerződésben tételesen rendelkezni kell.
(4) Az ajánlatoknak szükség esetén a hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás megadását
követő elbírálását és értékelését kizárólag a bírálóbizottság végezheti el.
—

10. Nyilvánosság, iratbetekintés
13. ~
(1) A Kbt. 43. * (1) bekezdése szerinti kötelező információknak az EKR-ben, illetve a saját
honlapon történő közzétételéért a jegyző felel.
(2) Iratbetekintési kérelem esetén az iratbetekintést a birálóbizottság elnöke biztosítja és
bonyolítja le. Az iratbetekintésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a jegyző készít el.
(3) A Kbt. 45. * (2) bekezdése szerinti tájékoztatást a jegyző állítja össze és a polgármester
jóváhagyását követően megküldi az érintettek részére.
VI. FEJEZET
Az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzések általános szabályai
11.A felhívás elkészítése
14. *
(1) Az eljárást megindító ajánlati, részvételi, ajánlattételi, közvetlen részvételi kihívást,
tárgyalási meghívót (továbbiakban: felhívás) az önkormányzat érdekeit maradéktalanul
szem előtt tartva a bírálóbizottság készíti el, az ajánlattétel feltételeit, szabályai a
bírálóbizottság dolgozza ki és terjeszti a polgármester elé. A felhívás elkészítéséért és
szabályszerűségéért a bírálóbizottság elnöke felel.
(2) A felhívást a képviselő-testület hagyja jóvá.
(3) A felhívás jóváhagyását megelőzően a közbeszerzési eljárás csak abban az esetben
indítható meg, ha a képviselő-testület számára a közbeszerzés tárgya ismert és a
közbeszerzési eljárás lefolytatását a korábbiakban már jóváhagyta.
12. A közbeszerzési dokumentumok
15. *
(I) A felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok összeállításáért a bírálóbizottság felel.
A dokumentáció összeállításába külső szakértő is bevonható.
(2) A felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat a bírálóbizottság javaslata alapján a
polgármester hagyja jóvá.
(3) A közbeszerzési dokumentumok Kbt. 39. * (1) bekezdése szerinti hozzáférhetővé tételéért a
jegyző felel.
(4) A közbeszerzési műszaki leírás összeállítását a jegyző és a polgármester koordinálja.

(5) Építési beruházás esetén a jogszabályokban előírt részletezettségű tervdokumentáció és
műszaki leírás elkészítéséért, illetve elkészíttetéséért a polgármester felel.
(6) A közbeszerzési műszaki leírás elkészítésével külső szakértő is megbízható. A feladat- és
felelősségi kört a megbízási szerződésben rögzíteni kell.
13.Az ajánlattételi Illetve részvételi szakasz eseményei
16. *
(1) Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések beérkezésére vonatkozó határidő
meghosszabbításáról a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt. A döntésről és
annak indokolásáról a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni kell.
(2) Az eljárást megindító felhívás visszavonásáról a polgármester javaslatára a képviselő
testület dönt. A döntést megelőzően a polgármester kikérheti a bírálóbizottság véleményét.
(3) Az érintett gazdasági szereplők Kbt. 53.
jegyző felet.

*

(2) és (3) bekezdése szerinti tájékoztatásáért a

(4) A felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosításáról a Kbt. szabályai szerint a
bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester javaslatára a képviselő-testület dönt. A
módosításról az érintett gazdasági szereplőket a jegyző tájékoztatja.
17. *
(1) A Kbt. 56. ~ szerinti kiegészítő tájékoztatást a jegyző állítja össze a Kbt. szabályai szerint,
és azt a polgármester hagyja jóvá. Jóváhagyás előtt kikérheti a bírálóbizottság véleményét.
(2) A kiegészítő tájékoztatás gazdasági szereplők részére történő megküldése a jegyző feladata.
(3) A konzultáció, helyszíni bejárás lebonyolítása a jegyző vagy a polgármester feladata. A
konzultáció, helyszíni bejárás jegyzőkönyv formájában történő dokumentálásáért és a
jegyzőkönyv érintett gazdasági szereplők részére történő megküldéséért a jegyző felel.

(4) Az ajánlatokat illetve a részvételi jelentkezéseket megfelelő gondossággal kell átvenni és
őrizni. Az átvételt írásban kell dokumentálni. Az átvételkor meg kell győződni a
csomagolása zártságáról és sérülésmentességéről.
(5) A csomagolásra rá kell vezetni az átvétel napját és pontos időpontját, valamint az átvevő
kézjegyét.
(6) Az ajánlatok illetve részvételi jelentkezések átvételéről és azok bontásig történő őrzéséről a
polgármester gondoskodik.
14. Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések felbontása
18. *
(1) A bontást az EKR végzi el a beérkezett ajánlatok alapján.
(2) A bontási eljárásról készült jegyzőkönyv Kbt. 68.
EKR rendszeren keresztül történik.

*

(6) bekezdése szerinti megküldése az

15.A bírálat folyamata, az eljárás eredménye
19. ~
(1) Az ajánlatok és részvételi jelentkezések Kbt. 69-70. * szerinti elbírálását
ideértve az
elektronikus nyilvántartásokban történő adatellenőrzést is
a bírálóbizottság végzi. A
—

—

bírálati munkát teljes körűen, Írásban kell dokumentálni. A dokumentálásért a
bírálóbizottság elnöke felel.
(2) Az elbírálás jogszerűségéért, szabályszerűségéért a bírálábizottság testületként felel.
(3) Az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálása során az érintett gazdasági szereplő
részére a releváns dokumentumokat, tájékoztatásokat a jegyző küldi meg.
(4) Az ajánlatok, részvételi jelentkezések hiányosságait a bírálóbizottság állapítja meg, és a
bírálóbizottság elnöke hiánypótlásra hívja fel az érintett gazdasági szereplőket. A
hiánypótlási felhívás megküldése az EKR-en keresztül történik.
(5) A nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az
érintett gazdasági szereplőtől a bírálóbizottság döntése alapján a bírálóbizottság elnöke kéri
meg a felvilágosítást. A felvilágosítást kérő felhívás megküldése az EKR-en keresztül
történik.
(6) A számítási hibajavítást az ajánlatkéró végzi el az EKR rendelet szerint.
(7) A Kbt. 72. * szerinti megalapozó adatokat és indokolást a bírálóbizottság döntése alapján a
bírálóbizottság elnöke kéri be az érintett gazdasági szereplöktől. A felszólítás az EKR-en
keresztül kerül kiküldésre.
20. *
(1) Az ajánlat érvényességéről, illetve érvénytelenségéről a bírálóbizottság javaslata alapján a
képviselő-testület dönt. A döntési javaslathoz a bírálóbizottság részletes írásbeli indokolást
készít.
(2) Az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet
kizárásáról a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület. A döntési javaslathoz a
bírálóbizottság részletes írásbeli indokolást készít.

21. *
(1) Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről, továbbá a nyertes ajánlattevő
személyéről a bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye és döntési javaslata alapján a
képviselő-testület név szerinti szavazással határozatban dönt. Amennyiben a képviselő
testület a bírálóbizottság javaslatától eltérő döntést hoz, köteles döntését megfelelően
indokolni.
(2) A Kbt. 77. * (5) bekezdése szerinti sorsolás koordinálásáért a bírálóbizottság elnöke vagy
az általa megbízott személy felel.
(3) Az ajánlati biztosíték Kbt. 54. * (5) és (6) bekezdése szerinti visszatizetését illetve
megfizetését a jegyző kezdeményezi az önkormányzat Gazdasági vezetőjénél.
(4) A visszafizetésről illetve a megfizetésről az önkormányzat pénzügyi ügyintézője a
jogszabályban megadott határidőn belül gondoskodik.
16. Tájékoztatás az ajánlatkérői döntésekről
22. ~

(1) Az írásbeli összegezést az EKR-en keresztül a felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó vagy a bevont egyéb szakértő készíti el.
(2) Az írásbeli összegezés módosításáról, kijavításáról a polgármester dönt.
(3) Az írásbeli összegezés, illetve annak módosítása az érintett gazdasági szereplő részére az
EKR-en keresztül kerül kiküldésre.
17. Előzetes vitarendezés
23. ~
(I) Az előzetes vitarendezési kérelemre az önkormányzat álláspontját a bírálóbizottság alakítja
ki és a polgármester hagyja jóvá.
(2) A választ a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó vagy a bevont egyéb szakértő
küldi meg az érintett gazdasági szereplők részére az EKR-en keresztül.
(3) A vitarendezésről és annak eredményéről a bírálóbizottság elnöke a képviselő-testületet
soron következő ülésén tájékoztatja.
VII. FEJEZET
Az egyes eljárásfajták speciális szabályai
24. *
(1) Az e fejezet alá tartozó eljárásfajták tekintetében a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
kivételével a képviselő-testület határozattal felhatalmazhatja a polgármestert az eljárás
lefolytatására.
(2) Az egyes eljárásfajtákban a tárgyalást, a párbeszédet a bírálóbizottság folytatja le.
(3) A tárgyalás, a párbeszéd során a közbeszerzési szabályok betartásáért a bírálóbizottság
elnöke felel.
(4) A tárgyalásról, a szóbeli párbeszédről szóló jegyzőkönyv elkészítéséért a bírálóbizottság
elnöke felel. A jegyzőkönyvet a jegyző küldi meg az érintett ajánlattevöknek.
(5) Az ajánlat Kbt. 89. * a) pontja szerinti érvénytelenné nyilvánításáról a bírálóbizottság
javaslata alapján a polgármester dönt.
—

18. A meghívásos eljárás
25. ~
(1) A részvételre jelentkezés érvényességéről, illetve érvénytelenségéről a bírálóbizottság
javaslata alapján képviselő-testület dönt. A képviselő-testület jogosult a döntési jogot a
polgármesterre átruházni. A döntési javaslathoz a bírálóbizottság részletes írásbeli
indokolást készít.
(3) A részvételi szakaszban a részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet kizárásáról a bírálóbizottság javaslata alapján a
képviselő-testület dönt. A döntési javaslathoz a bírálóbizottság részletes írásbeli indokolást
készít.
(4) A részvételi felhívás Kbt. 82. ~ (3) bekezdése szerinti megküldéséért a felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó vagy a bevont egyéb szakértő felel.
(5) Az ajánlattételi felhívás Kbt. 83. * (3) bekezdése szerinti megküldéséért a felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó vagy a bevont egyéb szakértő felel.

(6) Az önkormányzat az alkalmasnak minősített jelentkezőkkel az ajánlattételi határidőről a
Kbt.
84. ~ (6) bekezdése szerinti egyeztetést csak indokolt esetben folytatja le. Általános szabály
szerint a legalább tíz napos időtartamot alkalmazza. Az egyeztetés lefolytatásár6l a
polgármester dönt, és az egyeztetést a bírálóbizottság elnöke folytatja le.
19. Tárgyalásos eljárás
26. *
(2) A részvételre jelentkezés érvényességéről, illetve érvénytelenségéről a bírálóbizottság
javaslata alapján képviselő-testület dönt. A képviselő-testület jogosult a döntési jogot a
polgármesterre átruházni. A döntési javaslathoz a bírálóbizottság részletes írásbeli
indokolást készít.
(1) A részvételi szakaszban a részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet kizárásáról a bírálóbizottság javaslata alapján a
képviselő-testület dönt. A döntési javaslathoz a bírálóbizottság részletes írásbeli indokolást
készít.
(2) A tárgyalásos eljárás során az ajánlatok Kbt. 89. ~ szerinti bírálatát a bírálóbizottság végzi.
20. Versenypárbeszéd
27. *
(3) A részvételre jelentkezés érvényességéről, illetve érvénytelenségéről a bírálóbizottság
javaslata alapján képviselő-testület dönt. A képviselő-testület jogosult a döntési jogot a
polgármesterre átruházni. A döntési javaslathoz a bírálóbizottság részletes írásbeli
indokolást készít.
(1) A részvételi szakaszban a részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet kizárásáról a bírálóbizottság javaslata alapján a
képviselő-testület dönt. A döntési javaslathoz a bírálóbizottság részletes írásbeli indokolást
készít.
(2) Az ajánlattételi felhívás Kbt. 91. * (1) bekezdése szerinti megküldéséért a felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó vagy a bevont egyéb szakértő felel.
(3) A párbeszéd(ek) lezárását követően az ajánlattevőket ajánlatuk benyújtására a polgármester
szólítja fel. A felszólítást a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó vagy a bevont
egyéb szakértő küldi meg az ajánlattevőknek.
21. Innovációs partnerség
28. *
A partnerség létesítéséről, megszüntetéséről vagy a partnerek számának csökkentéséről
képviselő-testület dönt.
22. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
29. *
(1) Az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők számát és személyét a polgármester határozza
meg.

(2) Az ajánlattételi felhívást vagy a tárgyalási meghívót az ajánlattételre felkért gazdasági
szereplők részére a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó vagy a bevont egyéb
szakértő küldi meg.
(3) A Kbt. 103. * (1)-(3) bekezdése szerinti dokumentumokat és tájékoztatást a Közbeszerzési
Hatóság részére a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó vagy a bevont egyéb
szakértő küldi meg.
VIII. FEJEZET
Sajátos beszerzési módszerek
23. Keretmegáflapodások
30. ~
(1) A keretmegállapodás során a Kbt. 104. ~ (7) bekezdése szerinti új eljárás indításáról a
képviselő-testület dönt. A keretmegállapodást kötött ajánlattevők részére az értesítést a
jegyző küldi meg.
(2) A Kbt. 105. * (1) bekezdése alapján a közbeszerzés megvalósításának módjáról a
polgármester dönt.
(3) A konzultációra szóló felhívást a bírálóbizottság készíti el ás azt a polgármester hagyja
jóvá, majd ezt követően a jegyző küldi meg az ajánlattevő részére.
(4) Az írásbeli konzultáció során tett ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról a polgármester
dönt.
(5) Az ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról az ajánlattevőt a jegyző
értesíti.
(6) A Kbt. 105. * (2) bekezdése alapján a közbeszerzés megvalósításának módjáról a
polgármester dönt.
(7) A Kbt. 105. * (3) bekezdése szerinti ajánlattételi felhívást a jegyző küldi meg az
ajánlattevők részére.
24. Dinamikus beszerzési rendszer
31. ~
(1) A dinamikus beszerzési rendszer létrehozásáról a képviselő-testület dönt.
(2) A dinamikus beszerzési rendszer működtetése esetén a meghívásos eljárás szabályait
megfelelően alkalmazni kell.
(3) A részvételi jelentkezések elbírálásáról, a jelentkezők dinamikus beszerzési rendszerbe
történő felvételéről vagy annak elutasításáról a bírálóbizottság szakvéleménye ás döntési
javaslata alapján a képviselő-testület dönt. A döntés jogát a képviselő-testület átruházhatja a
polgármesterre vagy a képviselő-testület bizottságára.
(4) A részvételre jelentkezőt a dinamikus beszerzési rendszerbe történő felvételéről vagy annak
elutasításáról a döntést követően a jegyző írásban értesíti.
(5) Az ajánlattételi felhívást a jegyző küldi meg a rendszerbe felvett gazdasági szereplők
részére.

(6) A dinamikus beszerzési rendszer működtetésének technikai feltételeiért a polgármester
felel.
25. Elektronikus árlejtés
32. *
Az ajánlattevőket Kbt. 108. ~ (8) bekezdése szerinti elektronikus árlejtésről a jegyző értesíti.
26. Elektronikus katalógusok
33. *
(1) Elektronikus katalógus létrehozásáról a képviselő-testület dönt.
(2) A verseny ~issített katalógusok alapján történő újranyitásáról a polgármester dönt, egyben
meghatározza a Kbt. 109. * (6) bekezdésben szereplő módszerek egyikének alkalmazását.
(3) A Kbt. 109. * (6) bekezdés a) pontja szerinti felhívást a felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó vagy a bevont egyéb szakértő küldi meg az ajánlattevőknek.
(4) A Kbt. 109. ~ (6) bekezdés b) pontja szerinti hformációgyűjtést a jegyző koordinálja.

(5) Az információgyűjtés megkezdése előtt az ajánlattevőket a felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó vagy a bevont egyéb szakértő értesíti a Kbt. 109.

* (8) bekezdése szerint.

(6) Az ajánlatok értékelése előtt az összegyűjtött információkról az érintett ajánlattevőket a
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó vagy a bevont egyéb szakértő értesíti.
(7) Az elektronikus katalógus működtetésének technikai feltételeiért a polgármester felel.
IX. FEJEZET
Az uniós értékhatár alatti eljárások szabályai
27. Alkalmazandó eljárási szabályok
34. *
(1) Az uniós értékhatár alatti eljárások esetén a szabályzat ~miós értékhatárt elérő értékű
közbeszerzésekre vonatkozó előírásai az e *-ban foglalt kivételekkel alkalmazandóak
összhangban a Kbt. rendelkezéseivel.
(2) A Kbt. 113. * (1) bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztatást a bírálóbizottság állítja össze
és arról a polgármester dönt.
(3) Az összefoglaló tájékoztatást a Közbeszerzési Hatóság részére a felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó vagy a bevont egyéb szakértő küldi meg az EKR-en keresztül.
(4) Az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőkről a jegyző nyilvántartást vezet.

(5) Az összefoglaló tájékoztatás visszavonásáról a polgármester dönt.
(6) Az összefoglaló tájékoztatás visszavonásáról a Közbeszerzési Hatóságot valamint az eljárás
iránt érdeklődő gazdasági szereplőket a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
vagy a bevont egyéb szakértő értesíti az EKR-en keresztül.
(7) Az ajánlattételre felkért gazdasági szereplőkről a polgármester dönt. Az ajánlattételi
felhívást a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó vagy a bevont egyéb szakértő
küldi meg a polgármester által megjelölt, valamint
adott esetben
az eljárás iránt
érdeklődő gazdasági szereplő részére az EKR-en keresztül.
—

—

(8) A Kbt. 113. * (4) és
szaktanácsadó vagy
részére.
(9) A Kbt. 115. * (3)
szaktanácsadó vagy
részére.

(6) bekezdése szerinti tájékoztatást a felelős akkreditált közbeszerzési
a bevont egyéb szakértő küldi meg az érintett gazdasági szereplők
bekezdése szerinti tájékoztatást a felelős akkreditált közbeszerzési
a bevont egyéb szakértő küldi meg az érintett gazdasági szereplők

28. Elektronikus licit
35. *
(1) Elektronikus licit alkalmazásáról a képviselő-testület dönt.
(2) Elektronikus licit esetén a gazdasági szereplők regisztrációs kérelméről a bírálóbizottság
írásbeli szakvéleménye és döntési javaslata alapján a polgármester dönt. A döntésről a
visszaigazolást az érintett gazdasági szereplő részére a felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó vagy a bevont egyéb szakértő küldi meg.
29. Saját beszerzési szabályok alkalmazása
36. ~
(1) A Kbt. 117. ~ (8) bekezdése szerinti tájékoztatást a polgármester hagyja jóvá és a jegyző
küldi meg a gazdasági szereplők részére.
(2) Amennyiben az önkormányzat a saját beszerzési szabályok alkalmazása mellett folytatja le
a közbeszerzési eljárást, és olyan feladatot, kötelezettséget Ír elő az eljárás során, melyről a
szabályzat nem rendelkezik, köteles meghatározni a feladat, kötelezettség tekintetében a
felelősségi rendet.
X. FEJEZET
A koncessziós beszerzési eljárások szabályai
37. *
(1) Koncessziós beszerzési eljárás esetén a szabályzat uniós értékhatárt elérő értékű
közbeszerzésekre vonatkozó előírásai az e *-ban foglalt kivételekkel alkalmazandóak
összhangban a Kbt. rendeUcezéseivel.
(2) A gazdasági szereplők részére a Kbt. 118. ~ (4) és 119. * (3) bekezdése szerinti értesítést a
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó vagy a bevont egyéb szakértő küldi meg.
(3) A tárgyalás kezdeményezéséről vagy újranyitásáról a polgármester dönt.
(4) Az értékelési szempontok súlyszámánalc vagy az alszempontok fontossági sorrendjének
módosításáról a képviselő-testület dönt. Az erről szóló tájékoztatást és az Új ajánlattételre
vonatkozó felhívást a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó vagy a bevont egyéb
szakértő küldi meg az ajánlattevők részére.

(5) Az ajánlat érvényességéről illetve érvénytelenségéről valamint bármely gazdasági szereplő
kizárásáról a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület vagy az általa kijelölt
bizottsága dönt. A döntési javaslathoz a bírálóbizottság részletes írásbeli indokolást készít.
(6) Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről, továbbá a nyertes ajánlattevő
személyéről a bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye és döntési javaslata alapján a
képviselő-testület név szerinti szavazással határozatban dönt. Amennyiben a képviselő
testület a bírálóbizottság javaslatától eltérő döntést hoz, köteles döntését megfelelően
indokolni.

(7) A Kbt. 127. ~ (4) bekezdése szerinti tájékoztatást a bírálóbizottság állítja össze és a
polgármester jóváhagyását követően a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó vagy
a bevont egyéb szakértő küldi meg az érintett gazdasági szereplő részére.
(8) Hirdetmény nélküli koncessziós beszerzési eljárás esetén az ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplőkről a képviselő-testület dönt.
(9) Hirdetmény nélküli koncessziós beszerzési eljárás esetén az eljárást megindító felhívást a
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó vagy a bevont egyéb szakértő küldi meg a
gazdasági szereplőknek.
(10) A közbeszerzési dokumentumokban történt változásról az értesítést a felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó vagy a bevont egyéb szakértő küldi meg az eljárásban részt
vevő gazdasági szereplők részére.

XI. FEJEZET
A szerződésekkel kapcsolatos rendelkezések
38. ~
(1) A szerződés megkötését az önkormányzat jegyzője készíti elő.
(2) A szerződést az önkormányzat nevében a polgármester Írja alá.
(3) A szerződés teljesitésének elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról szóló
nyilatkozatot a polgármester adja ki.
(4) A szerződéses ellenszolgáltatás határidőre történő kiegyenlítéséért az önkormányzat
Gazdasági vezetője felel.
(5) A Kbt. 138. * (4) bekezdése szerinti, az értékeléskor meghatározó szakember személyét
érintő változáshoz a hozzájárulást a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester adja
meg.
(6) A szerződés Kbt. 140. ~ (7) bekezdése szerinti felmondásáról a képviselő-testület dönt.
(7) A szerződés Kbt. 141. ~ szerinti módosításáról a polgármester dönt.
(8) A szerződéses kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséért felelős személyt a polgármester
jelöli ki.
(9) A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok dokumentálásáért a jegyző felel.
(10) A Kbt. 142. ~ (S) és (6) bekezdése szerinti bejelentést a polgármester hagyja jóvá és a
jegyző küldi meg a Közbeszerzési Hatóság részére.
(11) A szerződés Kbt. 143. ~ (1) bekezdése szerinti felmondásáról vagy a szerződéstől történő
elállásról a képviselő-testület dönt.
XII. FEJEZET
A közheszerzések ellenőrzése
39. *
(1) A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok, kötelezettségek és előírások betartását és
végrehajtását az önkormányzat külön szabályzat szerinti belső ellenőrzés keretében
ellenőrzi.

(2) A közbeszerzésekkel kapcsolatos ellenőrzési feladatok különösen az alábbiakra terjednek
ki:
a) a Kbt-ben előírt szabályozási, tervezési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének
ellenőrzése;
b) a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos dokumentálási kötelezettségek és a jelen
szabályzatban meghatározottak betartásái~ak ellenőrzése;
c) a közbeszerzési eljárás törvényességi és szabályszerűségi ellenőrzése.
(3) Szabálytalanság észlelése, feltárása esetén az ellenőrzést végző szervezet vagy személy
köteles haladéktalanul, írásban tájékoztatni a polgármestert.

XIII. FEJEZET
A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslatok
szabályai
40. *
(1) A Kbt. 148. ~ (2) bekezdése szerinti jogorvoslati eljárás megindításáról és a 151.
bekezdése szerinti visszavonásáról a képviselő-testület dönt.

*

(7)

(2) A jogorvoslati eljárásban történő képviseletbe külső szakértő bevonható. A kérelmet
megküldése előtt a polgármester hagyja jóvá.
(3) A kérelemre indított eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését a Közbeszerzési
Hatóság részére a jegyző a polgármester jóváhagyását követően kezdeményezi az
önkormányzat Gazdasági vezetőjénél. A díj megfizetéséről az önkormányzat Gazdasági
vezetője gondoskodik.
(4) Jogorvoslati eljárás esetén a közbeszerzési eljárás fellbggesztéséről a polgármester dönt.
(S) A Közbeszerzési Döntőbizottság végzésének és
felülvizsgálatát a képviselő-testület kezdeményezheti.

érdemi

határozatának

bírósági

XIV. FEJEZET
Közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó különös szabályok
41. *
(1) Amennyiben az önkormányzat a Kbt. 6. * (1) bekezdése szerinti közszolgáltató
minőségében folytat le közbeszerzési eljárást, a szabályzat általános szabályai az e
fejezetben foglalt kivételekkel alkalmazandóak.
(2) Az eljárás lebonyolítása során a Kbt. rendelkezései mellett a közszolgáltatók
közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: közszolgáltatói rendelet) előírásait is alkalmazni kell.
(3) A közszolgáltatói rendelet 3.
gazdasági szereplők részére.

*

(4) bekezdése szerinti értesítést a jegyző küldi meg a

(4) Az ajánlattevő közszolgáltatói rendelet 5.
testület dönt.

*

(1) bekezdése szerinti kizárásáról a képviselő

42. *
(1) Előminősítési rendszer létrehozásáról és a bírálóbizottság javaslata alapján annak
müködtetésének részleteiről a képviselő-testület dönt.
(2) Az előminősített gazdasági szereplők listáját a jegyző vezeti és gondoskodik az
önkormányzat honlapján való közzétételéről.
(3) A gazdasági szereplők közszolgáltatói rendelet 13.
tájékoztatása a jegyző feladata.

*

(4) és (6) bekezdése szerinti

(4) Az előminősítési kérelmet a bírálóbizottság bírálja el és a kérelemről a polgármester dönt.
(5) Az előminősítési kérelemről hozott döntésről az érintett gazdasági szereplőt a jegyző
értesíti.
(6) Az előminősítési listáról való törlésről a bírálóbizottság kezdeményezésére a polgármester
dönt.
(7) Az előminősítési listáról való törlésről a gazdasági szereplőt a jegyző tájékoztatja.

(8) Előminősítési hirdetméimyel meghirdetett eljárás alkalmazásáról a képviselő-testület dönt.
(9) A közszolgáltatói rendelet 11. * (2) és (3) bekezdése szerint a közvetlen részvételi felhívást
a jegyző küldi meg az érintett gazdasági szereplők részére.
(10) Az előminősített gazdasági szereplők közszolgáltatói rendelet 11. ~ (4) bekezdése szerinti
értesítéséért a jegyző felel.
XV. FEJEZET
A tervpályázati eljárásokra vonatkozó szabályok
43. *
(1) Amennyiben az önkormányzat a Kbt. 3. * 40. pontja szerinti tervpályázat céljából folytat le
közbeszerzési eljárást, a szabályzat általános szabályai az e fejezetben foglalt kivételekkel
alkalmazandóak.
(2) Az eljárás lebonyolítása során a Kbt. rendelkezései mellett a tervpályázati eljárásokról
szóló
310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban; tervpályázati rendelet) előírásait is
alkalmazni kell.
(3) A pályázók adatainak kezelését a jegyző végzi a tervpályázati rendelet előírásai szerint.
(4) A pályázatok elbírálására az önkormányzat a tervpályázati eljárás megindítása előtt
tervpályázati bírálóbizottságot hoz létre. A tervpályázati bírálóbizottság tagjait és elnökét a
képviselő-testület választja. A tervpályázati bírálóbizottság tagjainak kiválasztásakor a
tervpályázati rendelet 13. ~
(1)bekezdésében és 14. *-ában előírtakra figyelemmel kell lenni.

(5) Amennyiben jelen fejezet másként nem rendelkezik, a tervpályázati eljárás során, a
szabályzat egyéb fejezetei alkalmazása esetén, a bírálóbizottságon a tervpályázati
bírálóbizottságot kell érteni.
(6) A tervpályázati bírálóbizottság tagjainak megbízását a polgármester írja alá.
(7) A tervpályázati kiírást a tervpályázati bírálóbizottság készíti el és a képviselő-testült jóvá.
(8) A tervpályázati kiírás közzétételére, megkűldésére a szabályzat általános rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(9) A tervpályázati rendelet 19. * (4) bekezdése és 33.
bekezdése szerinti közzétételért a jegyző felel.

*

(3) bekezdése valamint a 34.

*

(2)

(10) A tervpályázati dokumentációt a tervpályázati bírálóbizottság készíti el és a polgármester
hagyja jóvá.
(11) A benyújtott pályaművek átvételéről a jegyzőkönyvet a jegyző készíti el.
(12) A pályaművek bontását a tervpályázati bírálóbizottság végzi. A bontásról a jegyzőkönyvet
a jegyző készíti el.
(13) A tervpályázati eljárás eredményhirdetését az önkormányzat közbeszerzési bírálóbizottsága
bonyolítja le. Az eredményhirdetésre a polgármester hívja meg az érintetteket, a meghívót a
jegyző küldi meg.
(14) Egyszerű tervpályázati eljárás esetén a tervpályázaton való indulásra felkért pályázókat a
képviselő-testület határozza meg.

(15) Tervpályázati eljárás lefolytatása esetén, az eljárás megindítását megelőzően, az adott
eljárásra vonatkozóan jogosult a képviselő-testület a jelen fejezetben szabályozott döntési
és felelősségi rendtől eltérő rendet meghatározni.

XVI. FEJEZET
Záró
rendelkezések 44. ~
(1) Az önkormányzat közbeszerzéseit lebonyolító szervezeti egységek és személyek kötelesek a
vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanuhnányozni, értelmezni és az
azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni.
(2) Jelen szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépés után megkezdett beszerzésekre kell
alkalmazni. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., az EKR rendelet és
a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Jelen szabályzat az elfogadása napján lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejűleg
Jászboldogháza
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2019. (
) határozatával
elfogadott napján hatályba lépett közbeszerzési szabályzata hatályát veszti.

(4) Jelen szabályzatot Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

(

) számú határozatával hagyta jóvá.

Jászboldogháza, 2019. március

Aláírás

/2019.

1. számú melléklet
A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok
2015. évi CXLIII. törvény
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet

45/2015. (XI 2.) MvM rendelet
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet
321/2015. (X. 27.) Korm. rendelet

307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet
2195/2002/EK rendelet
1059/2003/EK rendelet
424 2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a közbeszerzésekről
a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények
feladásának, ellenőrzésének ás közzétételének
szabályairól, a hirdetmények mintáiról és
egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves
statisztikai összegezésről
a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
a központosított közbeszerzési rendszerről,
valamint a központi beszerző szervezet
feladat-és hatásköréről
a közszolgáltató kiválasztásáról és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződésről
a védett foglalkoztatók részére fenntartott
közbeszerzések részletes szabályairól
a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan
gyakorolható eljárási cselekmények
szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés
alkalmazásáról
az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól
a tervpályázati eljárásokról
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és
a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáróé
a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó
sajátos közbeszerzési szabályokról
a közös közbeszerzési szószedetről (CPV)
a NUTS létrehozásáról
elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól

2. számú melléklet

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának közbeszerzési terve
ev

______________

Időbeli üteniezés

A közbeszerzés tárgya és
mennyisége

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárási típus

az eljárás
megindításának,
Illetve a
köz beszerzés
megvalósításának
tervezett időpontja

szerződés
teljesítésének
várható
időpontja vagy a
zerződés időtartama

Feltételes
közbeszerzési
eljárás

3. számú melléklet

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI

ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
Alulírott

...

mint

Jászboldogháza Községi Önkormányzat (székhely:

5144

Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.) ajánlatkérő által megindított közbeszerzési eljárás
előkészítésébe és lefolytatásába bevont személy kijelentem, hogy a közbeszerzésekröl szóló
2015. évi CXLIII. törvény 25. ~-ában foglaltakat áttanulmányoztam, megértettem, és ez
alapján nyilatkozom, bogy velem szemben az eljárás során kizáró körülmények,
összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.
Egyúttal kijelentem, bogy a közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott Üzleti titkot
megőrzöm, azt harmadik személynek, szervezetnek nem adom ki.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy az ajánlatkérő és a közbeszerzési bírálóbizottság munkáját
és a döntéshozó

döntésének előkészítését

lelkiismeretesen,

a szakmai tudásomnak

megfelelően segítem.
Tudatában vagyok annak, hogy az eljárás előkészítése során olyan információkat ismerhetek
meg, melyek ismerete ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén magában hordozza a
versenytorzítás lehetőségét, ezáltal összeférhetetlenséget eredményezhet. Amennyiben ilyen
körülmény áll elő, azt haladéktalanul jelzem az ajánlatkérő felé.
Jelen nyilatkozatot az önkormányzat által
eljárással kapcsolatban teszem.

Kelt

...

tárgyban lefolytatandó közbeszerzési

4. számú melléklet

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI
NYILATKOZAT
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI SZÁMÁRA

Alulírott

...

mint

Jászboldogháza Községi Önkormányzat (székhely:

5144

Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.) ajánlatkérő döntéshozó testületének tagjaként nyilatkozom,
hogy Velem szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tön’ény 25. *-ában
foglaltakat áttanulmányoztam, megértettem, és ez alapján nyilatkozom, hogy Velem szemben
az eljárás során kizáró körülmények, összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.
Egyúttal kijelentem, hogy a közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott üzleti titkot
megőrzöm, azt harmadik személynek, szervezetnek nem adom ki.
Jelen nyilatkozatot az önkormányzat által
kapcsolatban teszem.

Kelt

...

tárgyban lefolytatandó közbeszerzési eljárással

ARTECHO 2002 BT.
5100 Jászberény, Bajcsy Zs. U. 16/B 11/6. sz.
Adószám: 21366594-1-16
Bankszámlaszám: 10400566-49565757-54531004
Tel: 30-325-46-84

Jászboldogháza Községi Önkormányzat
5144 Jászboldogháza Rákóczi út 27. sz.
Szűcs Lajos polgármester Úr részére
Tárgy: műszaki e//enő,’résre vonatkozó árajánlat

Tisztelt Polgármester Úr!
Megkeresésükre a

—

He/yi termékértékesítést szo/gá/ó piacok ‚Áfrastrukturá/is fej/esflése~ közétkeztetés

fejlesztése cím4 (VP6-Z2 1-74 1.3-17) című pályázat keretein belül a Fedett termelői piac épület építése ás
Étkező helyiség férőhelyének bővítés műszaki ellenőri feladatainak ellátására az alábbi árajánlatot
tesszük

Megbízási díj:

450.000 Ft

Áfa:
Bruttó:

AM
450.000 Ft

Azaz Négyszázötvenezer Forint

Az ajánlat 2019. április 30-ig érvényes!

Jászberény, 2019. március 25.

Várom megtisztelő megbízásukat, üdvözlettel:

so
Tóth Szabolcs

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
JÁszBoLDoGHÁz~4

JELENLÉTI

ÍV

1. Joó-Kovács Balázs

2. Kobela Margit

3. Menyhárt Ernő
4. Dr. Pap Béla

5. Szűcs Ciergely
6. Vámosi Norbert

!
7. Szűcs Lajos

polgármester

8. Dr. Dix~ai Zoltán jegyző

Jászboldogháza, 2019. április 3.
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