
      TABDI KÖZSÉG  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
___________________________________________________________________________ 

15/2014. sz. ülés 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. szeptember 1-én 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 a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. A 

Képviselőtestület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.  

 

N A P I R E N D: 

1. Közbeszerzési eljárás megindítása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

2. Közbeszerzési eljárás megindítása energetikai beruházáshoz 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

3. 2014. évi közbeszerzési terv módosítása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

4. Ellenérték nélkül kapott adomány elfogadása 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

5. Játszótéri játszóeszközök beszerzése 

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

 

1. 

Közbeszerzési eljárás megindítása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselők az ülés előtt megkapták, 

átnézhették. A belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása tervezett beruházás. Az útépítés 

becsült nettó értéke 18.000.000.- Ft, a közbeszerzési értékhatárt meghaladja, így a 

közbeszerzési eljárást le kell folytatni. A Magistratum-S Kft. ajánlatott tett a közbeszerzési 

eljárás lefolytatására, bruttó 240.000.- Ft-ért. Az időjárás miatt sürget az idő, hogy a 

beruházást elkezdhessük, ezért kell minél hamarabb az eljárást elindítani. Nemzeti eljárásrend 

szerinti tárgyalásos eljárás lesz. Kérdés, hozzászólás van-e a képviselők részéről? 

 



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: 

 

55/2014.(IX.1.)sz. határozat 

Közbeszerzési eljárás megindítása 

 

HATÁROZAT  

 

1. Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tabdi belterületi utak útépítése 

tárgyú közbeszerzési eljárást megindítja. 

2. A közbeszerzési eljárásnál a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

(továbbiakban: Kbt.) szerinti nemzeti eljárásrendet és a Kbt. 122. § szerinti 

közbeszerzési eljárást kell alkalmazni. 

3. A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg megbízza a Magistratum-S Kft-t (7020 

Dunaföldvár, Sóház u. 4.) a közbeszerzési eljárás lefolytatásával, a megbízási díjat 

nettó 188.976,- Ft. azaz egyszáznyolcvannyolc-ezer-kilencszázhetvenhat forintban 

állapítja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. 

Közbeszerzési eljárás megindítása energetikai beruházáshoz 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: A képviselők előtt is ismert, hogy rengeteget dolgoztunk, hogy a 

három önkormányzati épület (Művelődési Ház, Óvoda, Polgármesteri Hivatal) energetikai 

felújítására nyíló KEOP pályázatot be tudjuk nyújtani. Az előkészítő munka május óta tart. A 

feltételeknek megfelelünk, a pályázatot be tudjuk nyújtani. A beruházás becsült összege 

előreláthatólag meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, így közbeszerzési eljárás köteles. Az 

eljárás lefolytatására javaslom az Europatender Consulting Kft-t megbízni, a cég a feladatért 

az önkormányzattól díjat nem kér. Kérdés, hozzászólás van-e a képviselők részéről? 

 

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: 

 

56/2014.(IX.1.)sz. határozat 

Közbeszerzési eljárás megindítása 

energetikai beruházáshoz 

 



HATÁROZAT 

 

4. Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az energetikai beruházás keretében 

megvalósítandó hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, napelem rendszer 

kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárást megindítja. 

5. A közbeszerzési eljárásnál a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

(továbbiakban: Kbt.) szerinti nemzeti eljárásrendet és a Kbt. 122. § (7) A ponja 

szerinti közbeszerzési eljárást kell alkalmazni. 

6. A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg megbízza az Europatender Consulting Kft-t 

(2030 Érd, Boróka u. 27.) a közbeszerzési eljárás lefolytatásával. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. 

2014. évi közbeszerzési terv módosítása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervében még csak 

egy közbeszerzés szerepel (tanyagondnoki busz beszerzése), az előbbi döntéseink értelmében 

az idei tervünket módosítani szükséges. Kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel 

kapcsolatban? 

 

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: 

 

57/2014.(IX.1.)sz. határozat 

2014. évi közbeszerzési terv módosítása 

 

HATÁROZAT  

 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2014.(III.13.) számon elfogadott 2014. 

évi összesített közbeszerzési tervét módosítja. A módosított egységes szerkezetű 

közbeszerzési tervet a határozat 1. sz. melléklete tartalmazza. 

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat hivatalos honlapján történő megjelenésről 

gondoskodjon. 

 

 

 

 



57/2014.(IX.1.) sz. határozat 1. sz. melléklete 

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

   6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9. 

KÖZBESZERZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 

2014. év 
A közbeszerzés tárgya és 

mennyisége 

CPV kód Irányadó 

eljárás-rend 

Tervezett eljárási 

típus 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor került-

e az adott közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes 

összesített tájékoztató 

közzétételére? 

az eljárás 

megindításának, illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett időpontja 

szerződés 

teljesítésének várható 

időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

I. Árubeszerzés 34114400-3 Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény 

közzététel 

nélküli 

tárgyalásos 

2013.02. 120 nap nem 

 - - - - - - 

       

 - - - - - - 

II. Építési beruházás 45233223-8 Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 122/A § 

szerinti eljárás 

Kezdés: 2014. 09. 

Megvalósítás: 2014. 11. 

60 nap nem 

 45300000-0 Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 122. § (7) 

A pontja 

szerinti eljárás 

Kezdés: 2014. 09. 02. 

Megvalósítás: 2015. 05. 

30. 

2015. 05. 30. nem 

 - - - - - - 

III. Szolgáltatás 

megrendelés 

- - - - - - 

 - - - - - - 

IV. Építési koncesszió - - - - - - 

 - - - - - - 

V. Szolgáltatási 

koncesszió 

- - - - - - 

 - - - - - - 



4. 

Ellenérték nélkül kapott adomány elfogadása 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: A külső elkerülő út megépítéséhez a Woker-Trade Kft 

1.000.000.- Ft-ot, a Vecse-Frucht Kft. 2.000.000.- Ft ajánlott fel, mivel a vállalkozások 

kamion forgalma is ezen az úton fog történni. A vagyonrendeletünk értelmében a 2 millió 

forintot elérő ingyenes vagyonátruházásról a képviselő-testület dönt. Ezért szükséges a Vecse-

Frucht Kft. esetében a határozatot meghozni. 

 

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: 

 

58/2014.(IX.1.)sz. határozat 

Ellenérték nélkül kapott adomány 

elfogadása 

HATÁROZAT 

 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a Vecse-Frucht Kft. által felajánlott 2 000 000,- Ft adományt elfogadja 

 

2. az adományt teljes összegben a Tabdi külső elkerülő – Tabdi 0304/23, 0319, 0336/1 

hrsz-ú – úton megvalósítandó kavicsút építésére fordítja, 

 

3. felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete szerinti megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

58/2014.(IX.1.) sz. határozat melléklete 

 

M E G Á L L A P O D Á S 

(Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és 

vagyonhasznosítás szabályiról szóló 14/2013.(XII. 17.) önkormányzati rendelet 19. §-a 

alapján) 

 

mely létrejött egyrészről Tabdi Községi Önkormányzat (székhelye: 6224 Tabdi, Kossuth 

Lajos utca 9.) 

- adószáma: 15724894-2-03 

- bankszámlaszáma: 11732057 - 15338789 

mint adományozott, képviseli Fábián Sándor polgármester (a továbbiakban: adományozott),  

másrészről a Vecse-Frucht Kft. (székhelye: 6087 Dunavecse, Óhegyi u 11.) 
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- adószáma: 13746362-2-03 

- bankszámlaszáma: 10400229-49574949-49541008 

mint adományozó képviseli Lázár Zsolt ügyvezető (a továbbiakban: adományozó) között a 

mai napon, az alábbi feltételekkel: 

1. Adományozó 2 000 000,- Ft. azaz Kettőmillió forint összegű adományt nyújt adományozott 

részére a Tabdi külső elkerülő – Tabdi 0304/23, 0319, 0336/1 hrsz-ú – úton megvalósítandó 

kavicsút építéséhez. 

2. Adományozott az adomány összegét elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy az 

adományozott összeget az 1. pontban megjelölt célra fordítja. 

Jelen szerződést a felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírták. A 

szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai irányadók. 

 

Tabdi, 2014. _________________ 

 

 Fábián Sándor Lázár Zsolt 

 polgármester ügyvezető 
 

 

5. 

Játszótéri játszóeszközök beszerzése 

 

(Írásos előterjesztés csatolva) 

 

Fábián Sándor polgármester: A képviselők előtt ismert, hogy a Dankó utca elején tervezzük a 

játszótér kialakítását. A területet kitakarítjuk, rendbe tesszük. A játékok beszerzésére a 

legjobb ajánlat a Profertilis Kft-től érkezett, melynek elfogadását javaslom a képviselő-

testületnek. Több komoly játékról van szó, a településünknek egy szép játszótere lenne. 

(A játékok jegyzékét átadta a képviselőknek.) 

 

Filus Jánosné jegyző: Ezek szabványos játékok, erre már az önkormányzatnak külön költsége 

nem lesz. 

 

Kovács László alpolgármester: Mikorra készülne el a játszótér? 

 

Fábián Sándor polgármester: Október elejére ígérte a Kft. 

 
A napirendi ponthoz egyéb 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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59/2014.(IX.1.)sz. határozat 

Játszótéri játszóeszközök beszerzése 

 

 

 

HATÁROZAT  

 

 

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1.  elfogadja a Profertilis Kft (4400 Nyíregyháza, Óvoda u. 2.2/12.) a NaturToys 

játszóeszköz-család játszóeszközeiből összeállított árajánlatát, és azokat az árajánlat 

szerint bruttó 2.767.965 Ft összegért megrendeli, 

 

2. a vételár fedezetének biztosítására kötelezettséget vállal a 2014. évi költségvetés 

terhére, 

 

3. felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

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

 

 

Kmft. 

 

 

 

     Fábián Sándor  Filus Jánosné 

       polgármester  jegyző  

  


