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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. április 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati 

Hivatal hivatali helyiségében megtartott rendkívüli üléséről 

 

Jelen vannak: Fábián Sándor polgármester, Kovács László alpolgármester, Földházi Ferenc, 

Krauczi József, Sipiczki Zoltán, Szkenderovits Lajosné képviselők, Filus Jánosné jegyző,  

Szedmákné Bránya Anita jegyzőkönyvvezető 

 

Bejelentetten távol maradt: Barna Lajos Attila képviselő 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést 

megnyitja. Javasolja 1. napirendi pontként a „Tanyagondnoki busz közbeszerzési eljárásnak 

lezárása”, és 2. napirendi pontként a „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz önerő 

biztosítása” elfogadását. A Képviselőtestület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 

 

 

N A P I R E N D: 

1. Tanyagondnoki busz közbeszerzési eljárásának lezárása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

2. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz önerő biztosítása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

1. 

Tanyagondnoki busz közbeszerzési eljárásának lezárása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Az előterjesztést az ülés előtt megismerhették a képviselők. A 

meghívásos közbeszerzésre egy ajánlat érkezet az Autócent Kft-től, mely a kiírásnak megfelelt. 

Tegnap volt a Bíráló Bizottság ülése, ahol a Bizottság szakvéleményében az Autócent Kft-t 

javasolta az eljárás nyertesének. 

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos 

előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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35/2014.(III.30.)sz. határozat 

Tanyagondnoki busz közbeszerzési 

eljárásának lezárása 

 

HATÁROZAT 
 

1. A közbeszerzési eljárás során egy ajánlattevő adta be érvényes ajánlatát: 

1. Autócent Kft. (6230 Soltvadkert, Kossuth u. 112. 

Ajánlati ár (nettó Ft): 10.000.000.- Ft 

 

2. Az eljárás során érvénytelen ajánlat nem volt. 

 

3. Az előre meghatározott bírálati szempont szerint meghozott döntés alapján az eljárás 

nyertese: 

 

Autócent Kft. (6230 Soltvadkert, Kossuth u. 112.) 

Az elbírálás szempontja a legalacsonyabb ellenszolgáltatás. Ennek megfelelően a 

legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot benyújtó ajánlattevő az eljárás 

nyertese. 

 

 

2. 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz önerő biztosítása 

 

 

Fábián Sándor polgármester: Ez egy nagyon friss dolog. Idén májustól decemberig nem lesz olyan 

jellegű közfoglalkoztatás, mint eddig volt. Jelen pillanatban 26 fővel vagyunk a 

közfoglalkoztatásban, ez ennyi is marad. Most a hagyományos közmunkaprogram keretében 

lehetősége van Tabdi községnek 2 főt foglalkoztatni 5 hónapon keresztül. Ehhez az 

önkormányzatnak 10% önerőre van szüksége, továbbá még negatívumként említem, hogy nincs 

közvetlen költség. A 10 % önerő a 2 főt tekintve 5 hónapra 88.000.- Ft. Úgy gondolom – és ezt 

javaslom – hogy ezt meg kell lépnie az önkormányzatnak. Köztisztasági feladatok ellátásában 

tevékenykednének, így egyéb helyről – ravatalozó, mg. munka – nem kell átcsoportosítani 

embereket erre a feladatra. A költségvetésben erre a forrást biztosítjuk, mely a következő 

módosításkor beépítésre kerül. 

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az alábbi határozat 

- tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

____/2014.(IV.30.)sz. határozat 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz 

önerő biztosítása 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. egyetért, hogy Tabdi Községi Önkormányzata a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban 

2 fővel 5 hónap időtartamra részt vegyen, 
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2. a foglalkoztatáshoz szükséges 10% önerőt 88.000.- Ft-ot a költségvetésében biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

36/2014.(III.30.)sz. határozat 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz 

önerő biztosítása 

 

HATÁROZAT 

 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

3. egyetért, hogy Tabdi Községi Önkormányzata a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban 

2 fővel 5 hónap időtartamra részt vegyen, 

 

4. a foglalkoztatáshoz szükséges 10% önerőt 88.000.- Ft-ot a költségvetésében biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést bezárta. 

 

 

Kmft. 

 

 

 

     Fábián Sándor  Filus Jánosné 

       polgármester  jegyző   

      


