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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2014. október 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Tóth Mátyás elnök
Hachbold Gábor és
Rékasiné Dr. Oláh Gizella bizottsági tagok
Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Mucsi László képviselő
Vincze Jánosné jegyző
Nagy Klára főtanácsos
Karó Zoltánné jegyzőkönyvvezető
Tóth Mátyás elnök
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fő
bizottsági tagból mind a 2 fő jelen van. Rékasiné Dr. Oláh Gizella bizottsági tag még nem tett
esküt, ezért nem szavazhat.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását
javasolta. Más javaslat nem hangzott el.
A PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Előterjesztés Beszerzési Szabályzatra
Előadó: Vincze Jánosné – jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tóth Mátyás elnök
Felkérte jegyző asszonyt az előterjesztés kiegészítésére.
Vincze Jánosné jegyző
Nem kívánta az írásbeli előterjesztést kiegészíteni.
Nagy Klára főtanácsos
Kormányrendelet írja elő, hogy a költségvetési szerveknek belső szabályzatban rendelkezni
kell a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről. Korábban is rendelkeztünk
szabályzattal, de az EU-s pályázatok ellenőrzése kapcsán felmerült új szabályzat
létrehozásának szükségessége. A gyakorlatnak megfelelően próbáltuk kialakítani a
szabályokat.
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Patkós Zsolt polgármester
Új, egységes szabályzatot kell létrehozni, amely a roma nemzetiségi beszerzésekre is
vonatkozik.
Tóth Mátyás elnök
A 6. oldalon az első bekezdésben az áll, hogy a 100 e Ft-ot el nem érő beszerzésekhez minden
egyéb esetben nem szükséges írásos ajánlatkérés, megrendelés vagy szerződéskötés. Például
kisebb beruházások, járdaépítés anyagköltsége cement, sóder is beletartozik?
Nagy Klára főtanácsos
A járdaépítés is beruházásnak számit. Egy meglévő régi járda javítása felújításnak számít, új
járda építése az új beruházás, amelyhez már árajánlatot is kell kérni. Az összeghatárokat a
gyakorlatnak megfelelően próbáltuk kialakítani, hogy a mindennapi gazdálkodás ne álljon
meg. Ez volt az oka, hogy a 100 e Ft alatti beszerzésekből kikerült a tárgyi eszközök
beszerzése.
A
100
e
Ft
alatti
beszerzésekre
nem
szükséges
írásos
kötelezettségvállalást készíteni.
Tóth Mátyás elnök
A közbeszerzési törvény hatálya milyen beszerzésekre vonatkozik, összeghatár, vagy a
beruházás jellege a döntő, például egy nyomtató vásárlása esetén már kérni kell árajánlatot?
Nagy Klára főtanácsos
A közbeszerzési törvény hatálya bizonyos beszerzési összeg felett érvényesül. Ez a szabályzat
a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beruházásokra vonatkozik.
Tóth Mátyás elnök
Az árajánlatok hová érkeznek be, hogy működik ez a gyakorlatban?
Patkós Zsolt polgármester
A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti, a jegyző van döntési pozícióban. Az árajánlatokat
megkérik, a költségvetés tervezése kapcsán egyeztetésre kerül, hogy honnan és milyen irodai
eszközt szeretnénk beszerezni.
Vincze Jánosné jegyző
A Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző köti a szerződést, az önkormányzat nevében a
polgármester, a nemzetiségi önkormányzat esetében pedig az elnök.
Tóth Mátyás elnök
Mindenkinek ismerni kell a szabályzatot.
Nagy Klára főtanácsos
A döntéshozó árajánlatot nem kér, az önkormányzat nevében a polgármester úr vállal
kötelezettséget, a Polgármesteri Hivatalnál a jegyző asszony, ezért lett az ajánlatkérő a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselője és a döntéshozó pedig a kötelezettségvállaló.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
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A Pénzügyi Bizottság 3 tagjából jelen van 2 bizottsági tag. A jelenlévő bizottsági tagok 2
igen szavazattal –tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
24/2014.(X.30.) PBH.
Beszerzési Szabályzat elfogadásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Szank Községi Önkormányzat, a Szanki Polgármesteri Hivatal
valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó közbeszerzési értékhatár alatti
beszerzésekre vonatkozó Beszerzési Szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja
el.
Határidő: KT soron következő ülése
Felelős: Tóth Mátyás PB elnök

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 8 óra 20 perckor bezárta az ülést.

K. m. f.

Tóth Mátyás
elnök

Hachbold Gábor
tag

5

