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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. június 5-én 17,00 órakor tartott rendkívüli 

nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk 

 

Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester, Mészáros Attiláné alpolgármester, Grózner 

Tiborné képviselő 

 

Igazoltan távol maradtak: Gerencsér Jenő és Kovács Tibor képviselők 

 

Meghívottként megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző, 

önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető 

 

Bagladi Róbert polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 3 tagja az 

ülésen megjelent. Két képviselő az ülésről igazoltan maradt távol.  

 

Javaslatot tesz a napirendi pontokra: 

 

1./ Kistolmács Község Önkormányzatával kötendő kölcsönszerződés jóváhagyása 

    Előadó: Bagladi Róbert polgármester 

 

2./ Zajk Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 

    Előadó: Bagladi Róbert polgármester 

 

3./ 2014. évi közbeszerzési terv módosítása 

    Előadó: Bagladi Róbert polgármester 

 

A képviselő-testület a javasolt napirendet 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

 

 

1./ Kistolmács Község Önkormányzatával kötendő kölcsönszerződés jóváhagyása 

    Előadó: Bagladi Róbert polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Bagladi Róbert polgármester: A május 14-én tartott ülésünkön fogadtuk el azt a 

megállapodást, amit Lispeszentadorján, Kistolmács és Zajk községek önkormányzatai 

kötöttek egymással a „Katasztrófavédelmi eszközök beszerzése térségi együttműködés 

keretében” című projekt megvalósítására. Ismeretes, hogy ezen pályázatnak köszönhetően 3 

db aljnövényzet-tisztító géphez jut önkormányzatunk. A megállapodásban vállaltuk, hogy az 

aljnövényzet-tisztítók beszerzésének bruttó összegét megelőlegezzük a pályázó 

Lispeszentadorján Község Önkormányzatának, mivel a pályázat utófinanszírozott. Sajnos 

anyagi gondjaink miatt az eszközbeszerzés Zajkra jutó bruttó 853440,- Ft-os összegét csak 

úgy tudjuk átutalni, ha ezt az összeget Kistolmács Község Önkormányzata kölcsönadja 

számunkra. Ennek a kölcsönnek a lehetőségéről már korábban is volt szó, így nem ismeretlen 

a képviselő-testület tagjai előtt a téma. A kölcsönt az év közbeni bevételeinkből és a pályázati 

támogatásból vissza tudjuk fizetni Kistolmácsnak.  
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Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Kistolmács Község Képviselő-testülete már megtárgyalta a 

kölcsönről szóló előterjesztést és úgy döntöttek, hogy a fűkaszák beszerzésének 

megelőlegezéséhez szükséges összeget kölcsönbe adják Zajk Község Önkormányzatának. 

 

Bagladi Róbert polgármester: Az új aljnövényzet-tisztító gépekre szükségünk van a 

kaszálások elvégzéséhez, a kölcsönt a várható bevételeinkből vissza tudjuk fizetni, ezért 

javaslom a kölcsönszerződés megkötését Kistolmács Község Önkormányzatával. Kérem, aki 

javaslatommal egyetért és az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

16/2014. (VI. 5.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Katasztrófavédelmi 

eszközök beszerzése térségi együttműködés keretében” című pályázati projekt 

megvalósítása érdekében a Kistolmács Község Önkormányzatával kötendő 

kölcsönszerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a 

polgármestert a kölcsönszerződés aláírására. 

 

Határidő: a kölcsönszerződés aláírására azonnal 

Felelős:   Bagladi Róbert polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős: 

                Édl Szilvia pénzügyi ügyintéző 

                Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

 

 

2./ Zajk Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 

    Előadó: Bagladi Róbert polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Bagladi Róbert polgármester: Az előterjesztést megkaptuk. Önkormányzatunk elfogadott 

Közbeszerzési Szabályzattal még nem rendelkezik.  

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Zajk Község Önkormányzatának előreláthatólag két 

közbeszerzési eljárást is le kell folytatnia az idei évben, ezért még az eljárások megindítása 

előtt el kell fogadni a Közbeszerzési Szabályzatot. A Közbeszerzési Szabályzat a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően meghatározza az önkormányzat közbeszerzéseivel kapcsolatos 

feladatokat, az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét, a közbeszerzési 

eljárás dokumentálási rendjét.  

 

Bagladi Róbert polgármester: Javaslom a Közbeszerzési Szabályzat előterjesztés szerinti 

elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
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17/2014. (VI. 5.) számú h a t á r o z a t:  

 

Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zajk Község 

Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát a melléklet szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Bagladi Róbert polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős: 

                Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

                Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

                Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető 

 

 

3./ 2014. évi közbeszerzési terv módosítása 

    Előadó: Bagladi Róbert polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Bagladi Róbert polgármester: Jegyző Asszonyt kérem meg az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A képviselő-testület a 6/2014. (II. 20.) számú határozatával 

fogadta el a 2014. évi közbeszerzési tervét, amely csak a falugondnoki kisbusz beszerzésére 

irányuló közbeszerzés lefolytatását tartalmazta. A terv elfogadása után értesültünk róla, hogy 

a borturisztikai épület építésére beadott pályázat is nyert, amely fejlesztés nettó összege 

meghaladja a közbeszerzési értékhatárt. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

előírásai szerint az önkormányzat a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzést is 

lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény, vagy egyéb 

változás miatt merült fel, de ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az 

ilyen igény, vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. Az új 

közbeszerzési igény és a falugondnoki kisbusz beszerzésére irányuló közbeszerzés 

megindítási időpontjának változása miatt az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét 

módosítani kell. A képviselő-testületnek továbbá arról is szükséges döntenie, hogy a 

módosított tervben szereplő két közbeszerzési eljárást megindítja.  

 

Bagladi Róbert polgármester: Kérdés? Megállapítom, hogy nem érkezett. Kérem, aki az 

előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

18/2014. (VI. 5.) számú h a t á r o z a t:  

 

1. Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a mellékelt, 

módosított 2014. évi Közbeszerzési Tervet. 

2. Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1 db falugondnoki 

kisbusz beszerzésére, valamint a borturisztikai épület építésére irányuló 

közbeszerzési eljárások megindítását a módosított közbeszerzési tervben 

foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. A Képviselő-testület a közbeszerzések 

tárgyához kapcsolódó forrásokat a 2014. évi költségvetésében biztosítja.  
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Határidő: azonnal 

            módosított közbeszerzési terv közzétételére – 2014. július 1. 

Felelős:   Bagladi Róbert polgármester 

 

 

Bagladi Róbert polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 17,35 órakor 

bezárom. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Bagladi Róbert  

jegyző polgármester 

 


