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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-én, 14.00 
               órakor megtartott rendkívüli  ülésén. 
 
Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:   Maczó Sándor alpolgármester, 
                           Béres Mária,          
                           Erdélyi Zsolt,                                               
                           Kun-Halasi Katalin és                                               

                      Toldi Miklós képviselők. 
  

  Meghívott vendégként jelen van: dr. Pap Anikó jegyző. 
                                                               

A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő. 
 

Maczó Sándor alpolgármester köszönti az ülésen megjelenteket, mivel a polgármester egyéb 
elfoglaltsága miatt nincs jelen, így az ülést az alpolgármester vezeti. Jelenléti ív alapján 
megállapítja, a 6 fő képviselő közül 5 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. A 
rendkívüli ülés napirendi pontjai a következők: 
 
Napirend: 
1./  Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 
2./  Bírálóbizottság tagjainak megválasztása 
3./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                   
                                                                  1/2016.(I.121.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 

 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat elfogadása. 

      Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a 2013-ban elfogadott közbeszerzési szabályzatot 
                   módosítani szükséges a jogszabályi változások miatt. A szabályzat elkészült, van-e 
                   a testületnek ezzel kapcsolatban észrevétele. 
 

Maczó Sándor alpolgármester megállapítja, Tápióság Község Önkormányzatának és szerveinek 
Közbeszerzési Szabályzatához nincs hozzászólás, javasolja elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                       2/2016.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                       A Képviselő-testület Tápióság Község Önkormány- 
                                                                       zatának és szerveinek Közbeszerzési Szabályzatát 
                                                                       elfogadta. 
 
                                                                       Határidő: azonnal. 
                                                                       Felelős:   polgármester. 
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2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Bírálóbizottság tagjainak megválasztása. 
           Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, az Egészségház felújítási és akadálymentesítési 
                         munkái pályázat kapcsán az ajánlatok beérkeztek, hiánypótlás nem szükséges. 
                         Az ajánlatok a bírálóbizottság elé kerülnek, a bizottság tagjait a testület választja 
                         meg.  A bizottság tagjai a beérkezett ajánlatokat véleményezik, javaslatot tesznek 
                         a Képviselő-testület felé.  A bizottság tagjai jogszabály által szabályozott szak- 
                         értelemmel kell hogy rendelkezzenek. Javaslat a bizottsági tagokra: 
                         Kun István – közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tag (műszakis) 
                         Takács György – közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tag, 
                         dr. Pap Anikó – jogi szakértelemmel rendelkező tag, 
                         Kovácsné Lesti Veronika – pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag. 
 
Maczó Sándor alpolgármester szavazásra teszi fel a bírálóbizottság tagjainak elfogadását, 
amennyiben egyetértenek az ismertetett személyekkel. 

                      
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                     
                                                 
3/2016.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat: 
A Képviselő-testület a Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 
Kun István – közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tag (műszakis), 
Takács György – közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tag, 
dr. Pap Anikó – jogi szakértelemmel rendelkező tag, 
Kovácsné Lesti Veronika – pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag. 

                                                           
Határidő: azonnal.  
Felelős:   polgármester. 
 

 
                                                             
Maczó Sándor alpolgármester megállapítja, más megbeszélnivaló nem merült fel, így az egyebek 
napirendi pontra nem kerül sor. Megköszönte a megjelenést és a rendkívüli ülést  14.30 órakor 
bezárta. 

 
 
 

Kmf. 
                              
 
                                 dr. Pap Anikó                                                          Maczó Sándor 

             jegyző                                                                 alpolgármester 


