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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: a képviselı-testület 2009. július 30-án 15 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. 
 
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterem 
 
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
 Besesek Béla 
 Mucsi László 
 Nyerges Zoltán 
 Rácz Izabella 
 Tabajdi Gábor 
 Timár Zsolt és  
 Varga Ferencné képviselık 

Vincze Jánosné jegyzı 
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı 
 

Patkós Zsolt polgármester  
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 
képviselıbıl 8 fı jelen van, Dr. Folberth György alpolgármester, Csertı István képviselı 
bejelentette távolmaradását az ülésrıl. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Timár Zsolt és Varga Ferencné képviselıket javasolta. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık 
személyét. 
 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı 
napirendet tárgyalja meg a testület. Más javaslat nem hangzott el. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 

 
1. Elıterjesztés a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
2. Tájékoztató a Vörösmarty utca és a Bem utca szilárd burkolattal történı kiépítésére 
    vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívásról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
3. Elıterjesztés az EU Önerı Alap támogatási igény pályázat benyújtásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
4. Elıterjesztés Kiskunmajsa város településrendezési tervének módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
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NAPIREND 
 
1. Elıterjesztés a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Közbeszerzési Szabályzatát módosítani 
az áprilistól életbe lépı szabályok miatt szükséges. A korábbi szabályzatot áttekintette egy 
közbeszerzési szakértı, az alapelvek továbbra is változatlanok, a változtatások az új 
közbeszerzési törvényben foglalt módosítások, a verseny nyilvánosságára, tisztaságára, 
környezetvédelmi szempontok megjelenésére vonatkoznak. A legjelentısebb változást a 20. 
pont tartalmazza, amely az eljárás megindítására, a hirdetmény közzétételére, módosítására és 
visszavonására, a dokumentáció részeire vonatkozik, valamint a döntéshozatalra vonatkozó 
III. pont. Döntéshozóként a polgármester szerepel, mert az Ötv. alapján a képviselı-testület 
nevében a polgármester jár el, természetesen képviselı-testületi felhatalmazás alapján. Az 
elızı közbeszerzési szabályzatban sem volt benne, de kötelezınek tartja a képviselı-testület 
tájékoztatását, ezért szerepel a mai ülés napirendjén a közbeszerzési ajánlattételi felhívás. A 
bíráló bizottságnak minimum 3 fınek kell lennie, eddig a képviselı-testület tagjaiból állt, 
ezután is így lesz, és ki kell egészíteni mindig a közbeszerzés tárgya szerinti szakértıvel. 
Szeptemberi ülésen kerül felállításra a bizottság, ekkor figyelemmel kell lenni arra, hogy az 
útépítés miatt építı mérnökkel, és közbeszerzési, pénzügyi, jogi ismeretekkel rendelkezı 
személlyel ki kell egészíteni a bíráló bizottságot. Ez a szabályzat a közbeszerzési szakértı 
által javasolt módosításokat tartalmazza. 
Varga Ferencné képviselı 
Az elızı közbeszerzéseknél a képviselı-testület volt a közbeszerzési bizottság. Most 3 tagú 
lesz és szakértıkkel kiegészített? 
Patkós Zsolt polgármester 
Most is a képviselı-testület tagjaiból fog állni a bizottság, ugyanúgy mint eddig, plusz még ki 
kell egészíteni szakértıkkel. Ilyen javaslatot fog hozni a szeptemberi ülésre. A közbeszerzési 
bizottság nem állandó bizottság, hanem ideiglenes, minden közbeszerzésnél újra létre kell 
hozni. A szabályzat a közbeszerzési törvény szerinti minimum 3 fıs bizottságot tartalmazza, 
több fı lehet, csak kevesebb nem. 
Besesek Béla képviselı 
Ebben a közbeszerzési szabályzatban minden jogosultság a polgármesteré és a képviselı-
testületnek semmi szerepe nincs. A szabályzatban nincs benne, hogy a közbeszerzési bizottság 
a teljes képviselı-testületbıl áll. 
Patkós Zsolt polgármester 
A régi közbeszerzési szabályzatban is ugyanez a tartalom van. A polgármester a döntést hozó, 
mert a képviselı-testület nevében a polgármester jár el.  
Vincze Jánosné jegyzı 
A feladat- és hatáskörök nem változtak, bármi probléma van, azt a polgármesternek kell 
orvosolnia, nem a képviselı-testületnek. Változott a törvényben a törvényességre, 
nyilvánosságra vonatkozó szabályozás, a hirdetmények feladása, ezeket kellett módosítani a 
szabályzatban.  
Besesek Béla képviselı 
A belsı ellenırzési tervben hogyan van benne a közbeszerzések ellenırzése? 
Vincze Jánosné jegyzı 
A belsı ellenırzési tervbe bele lehet venni. A 27. pontban a „belsı ellenırzési rendszerében” 
szövegrész helyett „belsı ellenırzési tervében” szövegrészt javasolt.  
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Patkós Zsolt polgármester 
A közbeszerzéseket közbeszerzési tanácsadó közremőködésével valósítjuk meg, ı 
gondoskodik arról, hogy minden a törvénynek megfelelıen történjen. A képviselı-testület a 
közbeszerzést a belsı ellenırrel ellenıriztetheti. Erre eddig nem volt példa, mert a bíráló 
bizottság tagjai a képviselı-testület tagjai voltak, részesei voltak az elıkészítési és bíráló 
folyamatnak is. Ez eddig így történt és ugyanígy volt szabályozva, mint a mostani 
szabályzatban. 
Mucsi László képviselı 
A konyha beruházásnál nem volt szabályszerő a mőszaki átadás, nem ellenırizte le senki. 
Patkós Zsolt polgármester 
Külön kell választani a közbeszerzést és a megvalósult beruházás mőszaki ellenırzését. A 
közbeszerzés során az ajánlattételi felhívásban pontosan meg kell fogalmazni, hogy mit 
szeretnénk, a kivitelezés során a mőszaki ellenır pedig ellenırzi, hogy terv szerint valósul-e 
meg a beruházás. 
Mucsi László képviselı 
A közbeszerzési folyamat során milyen pontokon van a képviselı-testületnek ellenırzési, 
véleménynyilvánítási, beleszólási joga? 
Patkós Zsolt polgármester 
A miénk bevált gyakorlat, ettıl nem kíván eltérni. A képviselı-testület részt vesz a 
folyamatban az ajánlattételi felhívás megfogalmazásától az elbírálásig. A döntés elıkészítés 
lehet kollektív, a döntés a polgármesteré, amely a képviselı-testület véleményén alapul. Ez 
eddig is így volt. 
Besesek Béla képviselı 
Ez a közbeszerzési szabályzat a miénk. Ha mi azt mondjuk, hogy nem 3 fıs a bíráló bizottság, 
hanem a képviselı-testület tagjai, akkor azt írjuk bele. 
Patkós Zsolt polgármester 
A 19. pontot kiegészítését javasolta a következı mondattal: „A bíráló bizottság tagjai a 
mindenkori képviselı-testület képviselı tagjai.” 
Tabajdi Gábor képviselı 
A szabályzatban két IV. és két V. rész van. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Tovább kell számozni. 
Besesek Béla képviselı 
Szeretné, ha bekerülne a szabályzatba az ajánlattételnél a képviselı-testület 
véleménynyilvánítási lehetısége, amellyel most fog a képviselı-testület élni és gyakorlat volt 
eddig is. 
Patkós Zsolt polgármester 
A 2. fejezet 2. pontja a második sortól úgy módosuljon, hogy „…jogosult eljárni, az 
ajánlattételi felhívást a képviselı-testület véleményezi, az eljárással összefüggésben 
ajánlatkérıt megilletı döntési jogosultság ugyancsak a polgármestert illeti meg…”. 
Besesek Béla képviselı 
Javítani kell az elsı oldalon az elsı bekezdés utolsó szavát „alkotja” szóra, a 3. fejezet 7. 
pontjában a 3. sor közepén a mely szót „melyet” szóra. 
A 11. pontban szerepel, hogy a képviselı-testületnél szokásos módon dokumentálni kell, ez 
mit jelent? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Minden mozzanatot írásban rögzítünk, jegyzıkönyv készül a borítékbontásról, a 
közbeszerzési bizottság ülésérıl, bírálati lapokat készítünk. 
Besesek Béla képviselı 
A 20. pont utolsó bekezdése teljesen azonos a 17. ponttal. 
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Vincze Jánosné jegyzı 
Mindkét helyen benne kell lenni, jól van így, hogy az eljárás lebonyolításánál, és a 
hirdetmény közzétételénél is szerepel. 
Besesek Béla képviselı 
A második V. résznél az (1) pontban módosítás szükséges. 
Patkós Zsolt polgármester 
Az (1) pont a következı lesz: „Az ajánlatkérı köteles az alábbi adatokat, információkat, 
hirdetményeket öt munkanapon belül közbeszerzési eljárásonként csoportosítva honlapján 
közzétenni, és a Közbeszerzések Tanácsa honlapján öt munkanapon belül közzétenni, továbbá 
az ajánlatkérı a kötelezı közzétételt követıen a helyben szokásos módon is közzéteheti:” 
Besesek Béla képviselı 
Az értelmezést segítené, ha az utolsó elıtti oldalon az i) pontok alpontjai beljebb lennének, 
úgy egyértelmően látszódna, hogy annak részei. 
Patkós Zsolt polgármester 
Beljebb toljuk a sorokat. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a módosításokkal együtt 
a közbeszerzési szabályzatot. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
76/2009.(VII.30.) ÖH. 
Közbeszerzési szabályzat módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény 6. § (1) bekezdésében foglaltak alapján egységes szerkezetben jóváhagyja 
Szank Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát az 1. sz. melléklet szerint. 
 
 
 1. sz. melléklet 
 

K Ö Z B E S Z E R Z É S I    S Z A B Á L Y Z A T 
 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselı-testület) A 
közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. § (1) 
bekezdésében foglalt szabályozási kötelezettségének eleget téve a közbeszerzési eljárások 
elıkészítésével, lefolytatásával, dokumentálásával, valamint belsı ellenırzésével, továbbá az 
ajánlatkérı nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekkel, szervezetekkel kapcsolatos 
szabályokról, feladat- és felelısségi rendrıl az alábbi közbeszerzési szabályzatot (a 
továbbiakban: Szabályzat) alkotja: 
 
Alapelvek 

 
Törvényesség: az önkormányzat, mint ajánlatkérı a Kbt.-ben meghatározott értékhatárokat 
elérı, vagy meghaladó beszerzések esetén a Kbt. és a jelen közbeszerzési szabályzat 
szerint köteles eljárni. Az ajánlatkérı kinyilvánítja, hogy az ajánlati/részvételi/ajánlattételi 
felhívás közzététele/megküldése után, a megfogalmazott ajánlati/részvételi/ajánlattételi 
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felhívási feltételeket, a dokumentáció elıírásait tiszteletben tartja, magára nézve 
kötelezınek ismeri el, betartja a nyilvánosságra hozott szabályokat, és a közbeszerzési 
szabályzat rendelkezéseit. Ajánlatkérı jóhiszemően, a mindenkor hatályos jogszabályok 
alapján gyakorolja a szabályzatban megfogalmazott jogait és kötelezettségeit, azok 
rendeltetésével összhangban. 

 
Esélyegyenlıség: az ajánlatkérı az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívásban valamennyi 
ajánlattevı számára egyenlı esélyt biztosít az ajánlattételhez szükséges 
információszolgáltatás, az eljárás során alkalmazott versenyfeltételek, valamint a pályázat 
odaítélése tekintetében. Ennek során figyelembe veszi a nemzeti elbánás elvét. Az egyenlı 
elbánás elve alapján minden ajánlattevınek joga van hozzájutni az ajánlatkérı által 
rendelkezésre bocsátott valamennyi információhoz.  

 
Amennyiben az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhíváshoz dokumentációt kell készíteni, 
úgy annak a hirdetmény megjelenésének napján megfelelı számban rendelkezésre kell 
állnia. 

 
Nyilvánosság: a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás és a hirdetmény 
közzététele nélkül induló általános egyszerő eljárás kivételével a közbeszerzést a 
Közbeszerzési Értesítıben, illetve közösségi értékhatár felett az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában hirdetmény formájában nyilvánosan közzé kell tenni. 

 
A verseny tisztasága: a versenysemlegesség garanciája többek között az 
összeférhetetlenség, valamint a titoktartás szabályainak betartása. Az ajánlatkérı 
valamennyi belsı és külsı munkatársának az eljárás teljes idıtartama alatt úgy kell 
eljárnia, hogy senkit ne hozzon elınyös vagy hátrányos helyzetbe. 
 

I. Rész 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
 

1. Fejezet 
 A Szabályzat hatálya  

 
1. A Szabályzat hatálya a Képviselı-testület Kbt. hatálya alá tartozó árubeszerzéseire, 
szolgáltatás megrendeléseire, építési beruházásaira, valamint építési és szolgáltatási 
koncesszióira (továbbiakban együttesen: közbeszerzéseire), továbbá tervpályázati eljárásaira 
terjed ki. 
 

2. Fejezet 
Az eljárásban résztvevı személyek 

 
 
2. A Képviselı-testület, mint ajánlatkérı nevében a közbeszerzési eljárás során a polgármester 
jogosult eljárni, az ajánlattételi felhívást a képviselı-testület véleményezi, az eljárással 
összefüggésben ajánlatkérıt megilletı döntési jogosultság ugyancsak a polgármestert illeti 
meg (a továbbiakban a polgármester Döntéshozó). 
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3. A közbeszerzési eljárás elıkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok 
értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérı nevében eljáró, illetıleg az 
eljárásba bevont személyeknek, illetıleg szervezeteknek megfelelı – a közbeszerzés tárgya 
szerinti, közbeszerzési, pénzügyi és jogi – szakértelemmel kell rendelkeznie. 
 
4. Amennyiben a Képviselı-testület munkavállalói, tevékenységében személyesen 
közremőködı tagjai, illetve a vele kötött tartós polgári jogi szerzıdés alapján a szervezet 
javára tevékenykedık között nincs megfelelı szakértelemmel rendelkezı személy, különösen, 
ha a közbeszerzés tárgya, sajátossága, nagyságrendje, bonyolultsága különleges szakértelmet 
igényel, vagy fokozott felelısséggel jár, a Döntéshozó külsı szakértı igénybevételérıl 
gondoskodik. 
 
5. A közösségi értékhatárt elérı vagy meghaladó értékő közbeszerzés esetén az eljárás 
lebonyolításába hivatalos közbeszerzési tanácsadót kell bevonni, vagy olyan lebonyolítót, aki 
rendelkezik hivatalos közbeszerzési tanácsadói képesítéső személlyel. 
 
6. Az eljárásba bevont valamennyi személy vagy szervezet köteles írásban nyilatkozni arról, 
hogy a Kbt. 10. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok vele szemben nem áll fenn. 
 

3. Fejezet 
A közbeszerzéssel, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos közös rendelkezések 

 
7. A Képviselı-testület az év elején – legkésıbb április 15-ig – éves összesített közbeszerzési 
tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni. A közbeszerzési terv legalább 5 
évig megırzendı nyilvános dokumentum, melyet a Döntéshozó ez irányú döntése esetén a 
Szank Községi Önkormányzat honlapján (www.szank.hu.) közzé kell tenni.. Az ajánlatkérı a 
közbeszerzési tervben nem szereplı közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest 
módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha általa elıre nem látható 
okból elıállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben kell 
az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor a közbeszerzési tervet módosítani, 
megadva a módosítás indokát is. 
 
8. Ha az ajánlatkérı közösségi értékhatárt elérı vagy meghaladó becsült értékő beszerzést 
kíván lebonyolítani, a Kbt. 42. §-ában meghatározott feltételek szerint a közbeszerzési év 
elején – legkésıbb április 15-ig – elızetes összesített tájékoztatót (a továbbiakban: elızetes 
tájékoztatás) készíthet az adott évre, illetıleg az elkövetkezı legfeljebb tizenkét hónapra 
tervezett azon árubeszerzéseirıl, szolgáltatás megrendeléseirıl, illetve tervezett építési 
beruházásai lényeges jellemzıirıl, amelynek becsült összértéke eléri, vagy meghaladja a Kbt. 
42. §-ában, az adott beszerzésfajtára megjelölt összeghatárt. Az ajánlatkérı az elızetes 
tájékoztatást a Kbt. 43. §-ában foglaltak szerint hirdetmény útján köteles közzétenni. 
 
Elızetes tájékoztató – a Döntéshozó ez irányú döntése esetén – a nemzeti értékhatárt elérı, 
vagy meghaladó, de a közösségi értékhatár alatti becsült értékő beszerzések lebonyolítása 
esetén is készíthetı. 
 
9. Az ajánlatkérı az éves beszerzéseirıl – külön jogszabályban� meghatározott minta szerint 
– éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésıbb a tárgyévet követı év 
május 31. napjáig meg kell küldenie a Közbeszerzések Tanácsának. 
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10. A közbeszerzési terv, az elızetes tájékoztatás és az éves statisztikai összegzés 
elkészítésérıl, illetve az azokkal kapcsolatos egyéb feladatok ellátásáról (közzététel, 
Közbeszerzések Tanácsának való megküldés) a Döntéshozó köteles gondoskodni.  
 
11. Az ajánlatkérı minden egyes közbeszerzési eljárását – annak elıkészítésétıl az eljárás 
alapján kötött szerzıdés teljesítéséig terjedıen – írásban, a Képviselı-testületnél szokásos 
módon köteles dokumentálni. A közbeszerzési eljárás elıkészítésével, lefolytatásával, és a 
szerzıdés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás 
lezárulásától, illetıleg a szerzıdés teljesítésétıl számított öt évig – az Európai Unió Phare 
programja által támogatott beszerzésekkel kapcsolatos közbeszerzési eljárások esetében hét 
évig – meg kell ırizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az 
iratokat annak jogerıs befejezéséig, de legalább az említett öt évig meg kell ırizni. 
 
12. A verseny tisztaságának és nyilvánosságának erısítése érdekében az önkormányzat  és 
az ajánlattevı(k) átláthatósági megállapodást köthetnek egymással. A megállapodás 
alapján felkért független szakértı bevonásával (az általa nyújtott monitoring szolgáltatás 
igénybevételével) a felek elımozdíthatják a közbeszerzési eljárásra, valamint az annak 
alapján megkötött szerzıdésre vonatkozó jogszabályi elıírások és a nyilvánosság 
követelményének érvényesülését. 

 
13. Az önkormányzatnak beszerzései megvalósítása során törekednie kell a 
környezetvédelmi szempontok figyelembevételére. 

 
14. Az ajánlatkérı köteles megvizsgálni beszerzését abból a szempontból, hogy a 
beszerzés tárgyának jellege lehetıvé teszi-e a közbeszerzés egy részére történı ajánlattétel 
biztosítását. Amennyiben a beszerzés tárgyának természetébıl adódóan részajánlattételi 
lehetıség biztosítható és az nem ellentétes a gazdasági ésszerőséggel, az ajánlatkérı az 
ajánlati felhívásban köteles lehetıvé tenni a közbeszerzés egy részére történı ajánlattételt. 
Ebben az esetben az ajánlati felhívásban elı kell írni, hogy a közbeszerzés tárgyának mely 
elemeire lehet részajánlatot tenni. 
 

II. Rész 
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSA 

 
15. A Döntéshozó az eljárás megindítása elıtt köteles gondoskodni annak megvizsgálásáról, 
biztosított-e a közbeszerzéssel megvalósítandó projekt anyagi fedezete, illetve – különösen 
építési beruházás kivitelezése esetén – rendelkezésre állnak-e a beszerzés megvalósításához 
szükséges engedélyek. Ezek hiányában ugyanis közbeszerzési eljárás megindításának nincs 
helye, kivéve a Kbt. 48. § (3) bekezdését. 
 
16. Az anyagi fedezet és az engedélyek megléte esetén a Döntéshozó a Szabályzat 3. pontja 
szerinti szakértelemmel bíró személyt, vagy szervezetet bíz meg a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításával (a továbbiakban: Lebonyolító). 
 
17. Az eljárás megindításának feltétele az is, hogy a Megbízott hivatalos közbeszerzési 
tanácsadó az eljárást megindító hirdetmény jogszerőségét ellenjegyzésével igazolja. Az 
eljárást megindító hirdetményt nem lehet ellenjegyezni, ha az sérti a közbeszerzésre, illetıleg 
a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokat. Az eljárást megindító hirdetmény 
ellenjegyzése nélkül a közbeszerzési eljárás nem indítható meg. 
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18. A Lebonyolító felelıssége az alábbi feladatok ellátására terjed ki: 
           -  javaslatot tesz a közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok idıbeli ütemezésére, és az 
    alkalmazandó eljárás fajtájára; 
 -  elkészíti az ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívást; 
 -  összeállítja az ajánlati dokumentációt, javaslatot tesz az értékelés módszerére és az 
    értékelési szempontokra, meghatározza az ajánlat dokumentáció átvételi árát,  
    ajánlati biztosítékot írhat elı; 
 -  gondoskodik a hirdetmények Közbeszerzési Értesítıben (TED-adatbankban) való 
     közzétételérıl; 
 -  az ajánlattétel (részvételi jelentkezés) idıszaka alatt lebonyolítja az ajánlatkéréssel 
      kapcsolatban felmerülı kiegészítı tájékoztatást; 
 -  elvégzi a részvételi jelentkezések, illetıleg az ajánlatok bontásának lebonyolítását  
     és ezekrıl elkészíti a Kbt. elıírásai szerinti jegyzıkönyvet; 

-  elvégzi az értékelés idıszakában szükségessé váló ügyintézést (hiánypótlásra 
                felkérés, nem egyértelmő meghatározások tisztázása stb.) 

-  tárgyalásos eljárás esetén lefolytatja a tárgyalásokat az ajánlattevıkkel a 
    közbeszerzési bizottság jelenlétében 
-  gondoskodik az ajánlat biztosíték elkülönített számlára történı utalásáról, 
-  a Kbt. szerint elıírt formában elkészíti az eljárásról szóló összegzést, 
-  gondoskodik a döntés eredményének kihirdetésérıl, illetve az eljárás  

               eredményének a Közbeszerzési Értesítıben (TED-adatbankban) való  
               közzétételérıl;  

-  elkészíti a közbeszerzési eljárások összefoglalását, összegzését;  
-  összeállítja a Kbt. szerinti adatszolgáltatásokat, összesítéseket és összegzéseket. 

 
19. A Döntéshozó legkésıbb az ajánlatok felbontásáig köteles legalább 3 fıs Bíráló Bizottság 
felállításáról gondoskodni. A bíráló bizottság tagjai a mindenkori képviselı-testület képviselı 
tagjai. 
  
20.A Bíráló Bizottság az alábbi feladatok ellátásáért felelıs: 
            -     írásos szakvéleményt készít az ajánlatokról; 
            -     összeállítja a döntés-elıkészítı anyagot; 
            -      elkészíti a bizottsági ülés jegyzıkönyvét és jelenléti ívét. 
 
 
Az eljárás megindítása 
 
A közbeszerzési eljárás a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás kivételével 
részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívás közzétételével indul. Közzététel alatt a 
Közbeszerzési Értesítıben, illetve közösségi értékhatár felett az Európai Unió hivatalos 
lapjában történı közzétételt kell érteni. 
 
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattevıket egyidejőleg, közvetlen 
úton, írásos formában kell felkérni az ajánlattételre. 
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A hirdetmény közzététele 
 
A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény lehet: 
 

• ajánlati felhívás,  
 

• részvételi felhívás,  
 

• ajánlattételi felhívás. 
 

A hirdetmény közzétételének feltétele, hogy létezzen megfelelı módon elıkészített 
ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás és dokumentáció, amennyiben a törvény elıírja 
vagy indokolt. Ezen kívül a megfelelı szakértelemmel rendelkezık rendelkezésre álljanak, 
befizessék a közzétételi díjat, errıl legyen banki igazolás, és rögzített legyen a belsı 
felelısségi rend.  
 
Az eljárás megindításának feltétele az is, hogy a Megbízott hivatalos közbeszerzési 
tanácsadó az eljárást megindító hirdetmény jogszerőségét ellenjegyzésével igazolja. Az 
eljárást megindító hirdetményt nem lehet ellenjegyezni, ha az sérti a közbeszerzésre, 
illetıleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokat. Az eljárást megindító 
hirdetmény ellenjegyzése nélkül a közbeszerzési eljárás nem indítható meg. 
 
A hirdetmény módosítása, visszavonása 
 
A kétszakaszos eljárásoknál a részvételi szakaszra vonatkozó dokumentációt és a 
részvételi felhívásnak a részvételi szakaszra vonatkozó részeit, valamint a beszerzés 
tárgyát és mennyiségét a részvételi határidı lejártáig, annak egyéb elemeit pedig az 
ajánlattételi határidı lejártáig lehet módosítani. 
 
Az ajánlati/ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeket az ajánlattételi határidı 
lejártáig lehet módosítani. A módosított feltételekrıl új hirdetményt kell közzétenni, 
amelyben új ajánlattételi határidıt kell megállapítani. A határidı ebben az esetben sem 
lehet rövidebb a Kbt.-ben elıírtnál és a módosított hirdetmény megjelenésével újból 
kezdıdik. 
 
Az ajánlatkérı az ajánlattételi határidı lejártáig módosíthatja a részvételi/ajánlati/ajánlattételi 
felhívásban, illetıleg a dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított 
feltételekrıl e határidı lejárta elıtt új hirdetményt kell közzétenni. 
 
Az ajánlatkérı az ajánlati felhívást az ajánlattételi határidı lejártáig visszavonhatja, amirıl 
e határidı lejárta elıtt hirdetményt kell feladni közzététel céljából. Az ajánlattevıket ezzel 
egyidejőleg írásban kell tájékoztatni 
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Az dokumentáció részei 
 
Ajánlatkérı az ajánlati/ajánlattételi felhívás mellett dokumentációt is rendelkezésre bocsát 
az ajánlattevık részére, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia: 

 
• ajánlati felhívás és általános rendelkezések az ajánlattétel feltételeirıl, 

 
• a benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok listáját, jegyzékét tartalmazó 

iratjegyzék, melyben meg kell jelölni azon dokumentumokat és adatokat, 
melyek hamis adatszolgáltatásnak minısülnek, 

 
• mőszaki dokumentáció, 

 
• részletes szerzıdés tervezet 

 
• egyebek pld. felolvasólap-minta, ajánlattevıi nyilatkozat-minta 

 
Az ajánlatkérı részvételi dokumentációt is rendelkezésre bocsáthat a részvételre 
jelentkezık részére. 
 
A dokumentációt ingyen vagy ellenérték fejében bocsáthatja ajánlatkérı az ajánlattevık 
részére. A dokumentáció ellenértéke nem haladhatja meg az elıállítási költségeket. 
 
 

III. DÖNTÉSHOZATAL 
 
 
A Polgármester feladata a közbeszerzési eljárások lezárására vonatkozó döntések 
meghozatala.  

 
A Polgármesternek döntenie kell 

 
• A benyújtott ajánlatok érvényességérıl, érvénytelenségérıl 
• A nyertes ajánlattevırıl 
• Ha ezt elıírta az eljárást megindító hirdetményben a második legjobb 

ajánlattevırıl 
• A közbeszerzési eljárás eredményességérıl, eredménytelenségérıl 
 

Az ajánlatkérı eredménytelennek nyilváníthatja az eljárást, ha egyetlen ajánlatot nyújtottak 
be, akkor is, ha az egyetlen benyújtott ajánlat érvényes. 
 
Eredménytelen az eljárás, ha több ajánlatot nyújtottak be, de a benyújtott ajánlatok között 
csak egyetlen érvényes ajánlat van. 

 
Amennyiben a Polgármester a bíráló bizottság írásbeli szakvéleménytıl eltérı döntést hoz, 
azt írásban köteles megindokolni, és az indokolást a közbeszerzési eljárás anyagához 
csatoltan, legalább 5 évig köteles megırizni. 
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IV. Rész 
 

AZ  ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATO S 
KÜLÖNÖS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOK 

 
22. Építési beruházás esetén a Döntéshozó köteles kijelölni egy olyan, az ajánlatkérı nevében 
eljáró személyt, illetve köteles megbízási szerzıdést kötni egy olyan személlyel, vagy 
szervezettel, aki az építési beruházás tárgyában megfelelı szakértelemmel rendelkezik, s az 
adott szakterületen szakirányú felsıfokú végzettsége van – illetve szervezet esetében legalább 
egy ilyen dolgozója van – (a továbbiakban: Beruházás-lebonyolító). 
 
23. A Beruházás-lebonyolító az alábbi feladatok ellátásáért felelıs: 
     - az építési beruházás elıkészítése, szükség szerint elıtanulmányok (különösen   
        vázlatterv, tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány) készíttetése, ha ehhez 
        szakember megbízást kap    
     - ahol ezt külön jogszabály kötelezıvé teszi, a tervezı kiválasztására tervpályázati 
        eljárás lebonyolítása; 
      - a kivitelezésre vonatkozó ajánlati, részvételi, illetıleg ajánlattételi felhívás 
         elkészítése, a dokumentáció elkészíttetése; 
      - a kivitelezésre vonatkozó dokumentációnak az egyes sajátos építményfajtáknak  
         megfelelı módon és mértékben történı elkészíttetése; 
      - a kivitelezés mőszaki ellenırzésének biztosítása; 
      - a terveztetés lebonyolítása, a tervezıi mővezetés biztosítása; 
      - az ajánlatkérı által az építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás 
         lebonyolítása érdekében meghatározott egyéb feladatok ellátása. 
 
24. A Beruházás-lebonyolító feladatköre hivatalos közbeszerzési tanácsadó alkalmazása 
esetén a hivatalos közbeszerzési tanácsadó által ellátott feladatokra nem terjed ki, mőködése 
során a hivatalos közbeszerzési tanácsadóval szükség szerint együttmőködhet. Ha bonyolító 
rendelkezik hivatalos közbeszerzési tanácsadói képesítéső szakértıvel, akkor ezt a feladatot is 
elláthatja. 
 
A Beruházás-lebonyolító a Lebonyolítóval ugyancsak köteles együttmőködni. 

 
V. Rész 

 
A SZERZİDÉS, AZ ELLENİRZÉS ÉS A JOGORVOSLAT 

 
25. A közbeszerzési eljárás befejezését követı szerzıdéskötés a Döntéshozó feladata és 
felelıssége. 
 
26. A szerzıdés módosításával és szerzıdések teljesítésével kapcsolatos jogköröket a 
Döntéshozó önállóan gyakorolja, melynek keretében köteles gondoskodni a szerzıdés 
módosításáról, illetıleg teljesítésérıl – a külön jogszabályban meghatározott minta szerinti – 
tájékoztató hirdetmény feladásáról, illetve egy évnél hosszabb, vagy határozatlan idıre kötött 
szerzıdés esetén a szerzıdés részteljesítésérıl szóló tájékoztató elkészítésérıl.  
 
27. A közbeszerzési eljárások elıkészítésének, lebonyolításának és dokumentálásának a Kbt. 
és jelen Szabályzat rendelkezéseinek való megfelelıségét a Képviselı-testület belsı 
ellenırzési tervében meghatározottak szerint kell ellenırizni. 
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28. Az ellenırzést végzı belsı ellenır a közbeszerzési eljárás lebonyolítása körében 
felmerült, bármely általa tapasztalt szabálytalanságról köteles haladéktalanul értesíteni a 
Döntéshozót. Az ellenırzés befejezést követıen a belsı ellenırnek az ellenırzésrıl készült 
jegyzıkönyv egy példányát a Döntéshozónak át kell adnia. 
 
29. A jogorvoslattal kapcsolatos jogköröket a Döntéshozó önállóan gyakorolja, melynek során 
kikérheti – a jelen Szabályzat 3-5. pontjainak megfelelı – szakértı véleményét is. 
 

 
VI. Rész 

A közbeszerzési eljárás nyilvánossága 
         

(1) Az ajánlatkérı köteles az alábbi adatokat, információkat, hirdetményeket öt 
munkanapon belül közbeszerzési eljárásonként csoportosítva honlapján közzétenni, és a 
Közbeszerzések Tanácsa honlapján öt munkanapon belül közzétenni, továbbá az 
ajánlatkérı a kötelezı közzétételt követıen a helyben szokásos módon is közzéteheti: 

 
a) a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt [48. § (1) bekezdés, 101. § (1) 

bekezdés, 138. § (2) bekezdés, 144. § (3) bekezdés, 157. § (1) bekezdés, 182. § (1) 
bekezdés, 189. §, 208. § (2) bekezdés, 214. § (2) bekezdés, 249. § (1) bekezdés]; 

 
b) az eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó 

hirdetményt [98. § (1) és (3) bekezdés, 136/C. § (6) bekezdés, 138. § (3) bekezdés, 144. § 
(4) bekezdés, 159. § (1) bekezdés, 200. § (1) bekezdés, 202. §, 231. § (1) bekezdés, 237. § 
(1) bekezdés, 250. § (3) bekezdés h) pont, 250. § (4) bekezdés, 261. § (2) bekezdés i) 
pont]; 

 
c) a szerzıdés megkötésérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt [2l/A. § (2) 

bekezdés, 161/A. § (2) bekezdés]; 
 
d) a közbeszerzési [99. § (1) bekezdés, 99/A. § (2) és (3) bekezdés], a 99/A. § (4) 

bekezdése szerinti, továbbá a 2/A. § alkalmazásával megkötött szerzıdéseket; 
 
e) a szerzıdés módosításáról, teljesítésérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt 

[307. § (1) bekezdés]; 
 
f) amennyiben az ajánlatkérı ilyet készített, az elızetes összesített tájékoztatót, 

illetve idıszakos elızetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetményt [43. § (1) 
bekezdés, 182. § (1) és (4) bekezdés]; 

 
g) egyéb hirdetményeket [76. § (1) és (2) bekezdés, 107. § (3) bekezdés, 108. § (1) és 

(2) bekezdés, 136/E. § (2) bekezdés, 218. §, 234. § (3) bekezdés]; 
 
h) az ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatokat [305. § (5) és (6) 

bekezdés]; 
 
i) a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában 
 

ia) a kérelem e törvényben meghatározott adatait [396. §(1) bekezdés f) pont]; 
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ib) a Közbeszerzési Döntıbizottság érdemi határozatát, a közbeszerzési ügy 
befejezését eredményezı határozatát és a szerzıdés megkötését engedélyezı végzését 
[332. § (4) bekezdés]; 

 
ic) adott esetben a bíróság határozatát (határozatait); 

 
j) az éves statisztikai összegzést [16. § (1) bekezdés]; 
 
k) a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást. 
 
(2) Az ajánlatkérı a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerzıdés 

teljesítését követıen vagy teljesítésének elmaradása esetén – a szerzıdés teljesítésérıl 
szóló tájékoztatóban foglaltak mellett - haladéktalanul tájékoztatást ad a teljesítés 
megtörténtérıl, a teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerült problémákról, adott 
esetben a teljesítés elmaradásának okáról. 

 
(3) A hirdetmények honlapon történı közzétételére az Európai Közösségek Hivatalos 

Kiadványai Hivatala, a törvény harmadik része szerinti eljárás esetén a Közbeszerzések 
Tanácsa részére történı feladást követıen kerülhet sor. A honlapon közzétett hirdetmény 
nem tartalmazhat más adatot, mint amely az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED-
adatbank), illetıleg a Közbeszerzési Értesítıben megjelent, és fel kell tüntetni a 
hirdetmény feladásának napját is. 

 
(4) Az ajánlatkérı közzétételi kötelezettségének megfelelhet úgy is, hogy honlapjáról 

elérhetıvé teszi a Közbeszerzések Tanácsa honlapján az adott közbeszerzési eljárásra 
vonatkozóan megjelenı adatokat, információkat. 

 
(5) Az (1) bekezdés szerinti adatoknak, információknak, hirdetményeknek a 

honlapon – ha e törvény másként nem rendelkezik – Kbt. 7. § (2) bekezdésében 
meghatározott idıpontig kell elérhetınek lenniük. 
 

Egyéb rendelkezések 
 
Amennyiben az ajánlatkérı az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci 

magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a 
továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerzıdés 81. cikke 
szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, 
köteles azt – a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint – jelezni a 
Gazdasági Versenyhivatalnak. 

 
VII. Rész 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
30. Jelen Szabályzat a kihirdetését követı 5. napon lép hatályba. 
 
31. A Szabályzatot a helyben szokásos módon kell kihirdetni (helyi újságban való közzététel, 
önkormányzat honlapján történı megjelenítés). 
 
32. A Szabályzatban használt fogalmak jelentése megfelel a Kbt. 4. §-ában meghatározott 
értelmezı rendelkezésekben foglaltaknak. 
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NAPIREND 
 
2. Tájékoztató a Vörösmarty utca és a Bem utca szilárd burkolattal történı kiépítésére 
    vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívásról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Tájékoztató a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A közbeszerzések ezen túl jelentıs adminisztrációs és egyéb terheket rónak ránk. A 
közbeszerzés eredményérıl is hirdetményt kell közzétenni. Ez jelentıs anyagi terhet is jelent. 
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a bekért három árajánlat alapján a Lucsik és Társa 
Kft-t (Budapest) kérte fel arra, hogy a közbeszerzési ajánlattételben és a közbeszerzési 
szabályzatban segítségünkre legyen. Lucsik János úr Európai Uniós közbeszerzési szakértı, 
tízen vannak ilyenek az országban. Uniós pályázatok megvalósítása kapcsán nyújt segítséget 
és az ellenırzéseket valósítják meg. Az ajánlati felhívást tájékoztatásul a képviselı-testület elé 
hozta, ezután is ezt a gyakorlatot kívánja követni. A felhívást mindenki most kapta meg ülés 
elıtt, ezért javasolja a pontonkénti tárgyalást. 
A II.2.1) pontban javítani kell a tervezési osztály jelét B.V.-re, mert győjtı útként szerepel a 
rendezési tervben. 
Besesek Béla képviselı 
Akkor az útkategória győjtıút. 
Patkós Zsolt polgármester 
Igen, azt is javítani kell. 
Besesek Béla képviselı 
A tervezett sebesség miért 40 km/h? 
Patkós Zsolt polgármester 
A B.VI. utakon így határozzák meg. 
Tabajdi Gábor képviselı 
Sebességkorlátozás lesz? 
Patkós Zsolt polgármester 
Erre az útra nem lesz. 
A következı oldalon a lap közepén „A burkolatok szerkezet” szövegrésznél javítani kell: „ A 
burkolat” szövegre. 
A csapadékvíz elvezetése a terv szerint szikkasztó árok. 
A II.3) pontban a teljesítés határideje 2009.11.30. 
Tabajdi Gábor képviselı 
A szikkasztó árkot nem kell túlméretezni. 
Mucsi László képviselı 
Ott ahol homokos a talaj, emberbarát szikkasztó árkot javasol, amely lankásabb, fél méteres, 
kicsit megnyújtott, hogy főnyíróval is lehessen benne a füvet vágni, a homok gyorsan elnyeli 
a vizet. Sokkal szebbek és ápoltabbak az ilyenek, mint a meredek árkok. 
Patkós Zsolt polgármester 
A szikkasztó árokra is van engedély, amelyet szabvány szerint kell kialakítani, a hatóság 
engedélyezi, ettıl nem tudunk eltérni. 
Besesek Béla képviselı 
A III.1.1) pontban javasolja a jóteljesítési biztosíték javítását 2 évre és 2 millióra. 
Patkós Zsolt polgármester 
A III.1.2.) pontban javasolja a részszámlára vonatkozó szövegrészek törlését, mivel a 
teljesítés határideje november 30, részszámlát ne fizessünk, egy számla legyen, az pedig a 
végszámla. 
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Varga Ferencné távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 7 fı. 
 
Tabajdi Gábor képviselı 
Mőszaki ellenırt mi bízunk meg? 
Patkós Zsolt polgármester 
Mőszaki vezetıje kell, hogy legyen a kivitelezınek, mőszaki ellenırt pedig mi bízunk meg a 
pályázat keretében, legalább három ajánlatot fog bekérni a mőszaki ellenıri feladatokra. 
A III.2.2.) pontban az egyszerő másolat legyen benne. 
Az 5. pontban törölni kell a részszámlára vonatkozó részt. 
A III.2.3.) pontban a 2. pontban javítani kell a mondatot a következıre: „Amennyiben az 
átlagos statisztikai létszáma a 2008. évben nem haladta meg a 15 fıt.” 
A III.3.1.) pontban a nemet kell bejelölni, de ezt még megkérdezzük a szakértıtıl. 
A IV.3.7.) pontban az ajánlatok felbontásának idıpontja 16 óra, helyszín: Polgármesteri 
Hivatal 6131 Szank, Béke u. 33. 
Az V.3.1.) pontban az eredményhirdetés és a szerzıdéskötés is itt legyen. 
 
Az új közbeszerzési törvény szerint kettı érvényes és eredményes ajánlatnak kell lenni ahhoz, 
hogy ne kelljen megismételni a közbeszerzést. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag 
az elhangzott módosításokkal javasolja az ajánlati felhívás közzétételét. 
 
 
Varga Ferencné visszajött az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 8 fı. 
 
 
NAPIREND 
 
3. Elıterjesztés az EU Önerı Alap támogatási igény pályázat benyújtásáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A Vörösmarty utca szilárd burkolatának kiépítéséhez megnyert pályázat önrészének 
fedezetére lehetıség van pályázat benyújtására, errıl szól a határozat-tervezet. Az önrész 
felére van lehetıség pályázni. A képviselı-testület úgy döntött, hogy minden pályázat 
önrészét fejlesztési hitelbıl vagy saját bevételbıl finanszírozza. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
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77/2009.(VII.30.) ÖH. 
EU Önerı Alap támogatási igény pályázat benyújtásáról 
 

HATÁROZAT 
 
1.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szank Községi 

Önkormányzat a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságához a 
19/2009. (IV.8.) ÖM rendelet alapján EU Önerı Alap támogatás elnyerésére pályázatot 
nyújtson be. 

 
2.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az EU Önerı 

Alap pályázat a DAOP-3.1.1/B-08-208-045 pályázati azonosító jelő „Önkormányzati 
tulajdonú belterületi Vörösmarty Mihály utca és Bem utca szilárd burkolatú út kiépítése 
1066 méter útszakaszon” címő fejlesztés 29.590.381 Ft önkormányzati saját erı 
összegének 50%-ra, 14.795.191 Ft összeg elnyerésére kerüljön benyújtásra.    

 
3.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a DAOP-

3.1.1/B-08-208-045 pályázati azonosító jelő „Önkormányzati tulajdonú belterületi 
Vörösmarty Mihály utca és Bem utca szilárd burkolatú út kiépítése 1066 méter 
útszakaszon” címő fejlesztés 29.590.382 Ft önkormányzati saját erı összegének 50%-a, 
14.795.191 Ft EU Önerı Alap pályázaton elnyert támogatásból kerüljön biztosításra.  

 
4.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete biztosítja az önkormányzat 2009.évi 

költségvetésében a felhalmozási kiadások elıirányzatai között, a DAOP-3.1.1/B-08-208-
045 pályázati azonosító jelő „Önkormányzati tulajdonú belterületi Vörösmarty Mihály 
utca és Bem utca szilárd burkolatú út kiépítése 1066 méter útszakaszon” címő fejlesztés 
29.590.382 Ft önkormányzati saját erı összegének 50%-át, 14.795.190 Ft-ot a sajátos 
mőködési bevételek elıirányzat terhére.  

 
5.) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a tervezett fejlesztés pontos 

megnevezését, összköltségét, pénzügyi ütemezését, pénzügyi forrásainak összetételét és 
azok éves ütemezését az 1. számú melléklet szerint határozza meg.  

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester 
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Tervezett fejlesztés pontos megnevezése:    1. számú melléklet 
        

Önkormányzati tulajdonú belterületi Vörösmarty Mihá ly utca és Bem utca szilárd burkolatú út kiépítése 1066 méter útszakaszon 
        
        
Pályázati azonosító DAOP-3.1.1/B-08-2008-0045     
Pályázó neve SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT     
Projekt össz költésge                                              84 543 946         
Projekt támogatás tartalma                                              54 953 565         
Támogatási intenzitás 65,00%     
        
        
        
       forintban 

Összköltségek és pénzügyi ütemezésük 

Év Hónap 
Projektelıkészítés 

költségei 

Személyi jellegő 
projektmenedzsment 
(bérek és járulékok 

költségei) 

Önkormányzati 
tulajdonú belterületi 

utak 
korszerősítéséhe, 

felújításához, 
megerısítéséhez 
illetve hiányzó 
önkormányzati 
tulajdonú utak 

építéséhez 
kapcsolódó költségek 

Közbeszerzési 
költségek 

(amelyek nem a 
projekt 

elıkészítéséhez 
kapcsolódóan 
merülnek fel) 

Mérnöki szakértıi 
díjak (amelyek nem 

a projekt 
elıkészítéséhez 
kapcsolódóan 
merülnek fel) 

Elszámolható 
költségek 
összesen 

2007. I. félév            767 500                           767 500     
2009. október                   1 500 000                     80 776 446                   900 000                        600 000              83 776 446     
Összesen:              767 500                     1 500 000                     80 776 446                   900 000                        600 000              84 543 946     
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Pénzügyi források összetétele és azok éves ütemezése 
        

      forintban  

      DAOP pályázaton nyert támogatás 
Önkormányzati saját forrás DAOP 

pályázatban vállalt 
 

Év Hónap 
Elszámolható 

költségek 
összesen 

% Forint % Forint 
 

2007. I. félév          767 500                                65                       498 875                          35                     268 625     
2009. október    83 776 446                                65                  54 454 690                          35                29 321 756     
Összesen:      84 543 946                                65                  54 953 565                  29 590 381     
        
        
        
        

      
EU alapokból igényelt forrás összege Pályázó által költségvetés terhére 

vállalt saját forrás  

Év Hónap 
Pályázó saját 
összes forrása % Forint % Forint 

 

2007. I. félév            268 625                                 50                         134 313                            50                        134 312      

2009. október       29 321 756                                 50                    14 660 878                            50                   14 660 878      

Összesen:         29 590 381                                 50                    14 795 191                            50                   14 795 190      
        
 
 
 
 
 



 
NAPIREND 
 
4. Elıterjesztés Kiskunmajsa város településrendezési tervének módosításáról 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Kiskunmajsa város településrendezési tervét 6 témában szeretné módosítani, amelyet 
kiküldtünk az elıterjesztés szerint. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
78/2009.(VII.30.) ÖH. 
Kiskunmajsa város településrendezési 
tervének módosítása 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdése értelmében Kiskunmajsa 
város településrendezési tervének módosításához írásos észrevételt nem tesz. 
 
Határidı: 2009. augusztus 10. 
Felelıs: Patkós Zsolt - polgármester 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 18 órakor bezárta az ülést. 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

        Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
        polgármester  jegyzı 
 
 
 
 
     Timár Zsolt          Varga Ferencné 
       jkv. hitelesítı     jkv. hitelesítı 
 


