
  
J e g y z ő k ö n y v 

 

(hangszalagos rögzítéssel) 

 
Készült: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
2009. június 22-i rendkívüli nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: Juhász János polgármester 
 Rigó László alpolgármester 
 Ferencz Kornél alpolgármester 
 Bódai Gábor képviselő 
 Sinka Attila képviselő 
 Nedoba Károly képviselő 
 Gábris István képviselő 
 Varga László képviselő 
 Őri Gyula képviselő 
 Bártfai Antal képviselő 
 Horváth Tibor képviselő 
 Schmidt Lóránd képviselő 
 Etelvári Zoltán képviselő 
 Szakács Benőné képviselő (14 fő) 
 
Állandó meghívottak: 

 
Dr. Krupa Rozália Sárbogárd város jegyzője, Szenci 
György aljegyző–okmányiroda vezető, Harmath Józsefné 
gazdasági osztályvezető, Szabóné Nyigrényi Judit hatósá-
gi osztályvezető, Szőnyegi Lajos műszaki osztályvezető, 
Varga István pályázati és közbeszerzési referens, Pirosné 
Kocsis Anna szakreferens, Csomós Györgyné jegyző-
könyvvezető. 

 
A lakosság részéről: 

 
2 fő 

 
 
Juhász János Sárbogárd város polgármestere köszönti jelenlevőket. A képviselőtes-
tület rendkívüli nyílt ülését 1530 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselőtestü-
let a megjelent 14 fővel határozatképes.  
Két képviselő jelezte távolmaradását: Dr. Szabadkai Tamás parlamenti elfoglaltsága 
miatt, Fülöp Sándor pedig betegsége miatt nem vesz részt sem a rendkívüli ülésen, 
sem pedig az azt követő közmeghallgatáson. 
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Ferencz Kornél és Szakács Benőné sze-
mélyében, akik jelezték, hogy vállalják a feladatot.  
Szavazásra teszi fel Ferencz Kornél jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztá-
sát. A képviselőtestület 13 igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta. Sza-
vazásra teszi fel Szakács Benőné jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. 
A képviselőtestület 13 igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta.  
 
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 
A képviselőtestület 14 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. 
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N a p i r e n d :   

 
 

1.) Éves közbeszerzési terv módosítása. 
 Előadó: jegyző 
 
2.) Közbeszerzési eljárás kiírása távhőszolgáltatásra. 
 Előadó. polgármester 
 
3.) Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás alapító  
 okiratának módosítása. 
 Előadó. polgármester 

 
 
 

A képviselőtestület rátér a napirendi pontok tárgyalására. 
 
 
1.) Éves közbeszerzési terv módosítása. 
 Előadó: jegyző 

 
 
Sinka Attila ismerteti a PVVB javaslatát, mely szerint a bizottság 3 igen (egyhangú) 
szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselőtestületnek. 
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
 
Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 
169/2009.(VI.22.) Kth. sz. határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az előter-
jesztésben foglaltakat megtárgyalta és a 53/2009. (III. 10.) Kth. 
számú határozatával jóváhagyott közbeszerzési tervét az aláb-
biak szerint módosítja: 
 
Az 53/2009. (III. 10.) Kth. számú határozat melléklete hatályát 
veszti, helyébe jelen határozat alábbi melléklete lép. 
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Sárbogárd Város Önkormányzat Polgármesteri hivatal 

2009. évi közbeszerzési terve 
 

 Időbeli ütemezés 

  A közbeszerzés 
tárgya és mennyi-

sége 
  CPV kód 

 
 

A közbe-
szerzés 
becsült 

értéke (net-
tó eFt) 

Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási 
típus 

 az eljárás meg-
indításának, 

illetve a közbe-
szerzés megvaló-
sításának terve-
zett időpontja 

 szerződés 
teljesítésének 
várható idő-
pontja vagy a 
szerződés idő-

tartama 

Döntési 
hatáskör 

I. Árubeszerzés   
  

    
 

 

I.1 
Villamosenergia 
beszerzése 

903100005 17.000 Nemzeti 
eljárásrend 

Egyszerű 
eljárás 

2009. III. negyed-
év 

2010.01.01-
2010.12.31 

Bizottság, 
polgármester 

   
 

    

II. Építési beru-
házás 

  
 

 
      

II.1 Útépítések, 
útfelújítások 

452331426 44.949 
Egyszerű 

eljárásrend 
Egyszerű 
eljárás 

2009. I. negyedév 2009. III. ne-
gyedév 

Bizottság, 
polgármester 

II.2 Orvosi rendelő 
felújítás 

452151008 42.323 
Nemzeti 

eljárásrend 
Egyszerű 
eljárás 

2009. II. negyed-
év 

2009. IV. ne-
gyedév 

Bizottság, 
polgármester 

   
 

    

III. Szolgáltatás-
megrendelés 

   
 

      

III.1 Fejlesztési 
hitel felvétele 

661130005 12.000 
Egyszerű 

eljárásrend 
Egyszerű 
eljárás 

2009. I.-II. ne-
gyedév 

2019 
Bizottság, 

polgármester 

III.2 67.167 eFt 
Fej. hitel felvétele 

661130005 
13.000 

Nemzeti 
eljárásrend 

Egyszerű 
eljárás 

2009. II. negyed-
év 2024 

Bizottság, 
polgármester 

  
 

   
 

 

IV. Építési kon-
cesszió 

 
 

   
 

 

  
 

   
 

 

  
 

   
 

 

V. Szolgáltatási 
koncesszió 

 
 

   
 

 

V.1 Távhőszolgál-
tatás üzemeltetés 

654100000 
093240006 
093200008 

1.000.000 
(10 év) 

Nemzeti 
eljárásrend 

Egyszerű  
eljárás 

2009. II. negyed-
év 2009.10.01-

2019.09.31 
Testület 

  
 

   
 

 

 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  jegyző 
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2.) Közbeszerzési eljárás kiírása távhőszolgáltatásra. 
 Előadó. polgármester 

 
Juhász János: az ülésen kiosztásra került valamennyi képviselő részére „Az egysze-
rű eljárás ajánlattételi felhívása” c. anyag, ami most még nagyon szerényen van ki-
töltve, mivel nincsenek kellő mélységű adatok a rendelkezésünkre bocsátva a jelen-
legi távhőszolgáltató részéről. Szerdára ígérték, hogy minden olyan fontos paramé-
ter, amit szerepeltetnünk kell, a rendelkezésünkre fog állni.  
Emellett két képviselőt be kell választani a közbeszerzési bírálóbizottságba. 
 
Sinka Attila ismerteti a PVVB javaslatát, mely szerint a bizottság 3 igen (egyhangú) 
szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselőtestületnek azzal a kiegészítéssel, hogy a bírálóbizottság tagja: Juhász Já-
nos és Sinka Attila. 
 
Juhász János szavazásra teszi a PVVB javaslatának elfogadását. 
 
A képviselőtestület 13 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

170/2009.(VI.22.) Kth. sz. határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Közbe-
szerzési eljárás kiírása távhőszolgáltatásra” tárgyú előterjesz-
tésben foglaltakat megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület úgy dönt, hogy távhőszolgáltatásra közbe-
szerzési eljárást folytat le. 
 
Közbeszerzési bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket 
választja meg: 
    Juhász János 
    Sinka Attila. 
 
A hirdetmény  Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételért 
fizetendő szerkesztési díjat megfizeti. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a közbeszerzési szabályzatban 
foglaltak szerint folytassa le a közbeszerzési eljárást. Az eljárás 
nyertesének meghatározása végett, a bírálóbizottság értékelé-
sét terjessze a képviselőtestület elé. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:   polgármester 
   jegyző 
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3.) Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás alapító  
 okiratának módosítása. 
 Előadó. polgármester 
 

Sinka Attila ismerteti a PVVB javaslatát, mely szerint a bizottság 3 igen (egyhangú) 
szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselőtestületnek. 
 
Juhász János: felkéri a Jegyző asszonyt, hogy a PVVB ülésen már elmondottak sze-
rint - a  határozati javaslat utolsó mondatára vonatkozó kiegészítést - ismertesse. 
 
Dr. Krupa Rozália: a határozati javaslat utolsó mondatában a „valamint után be kell 
venni azt, hogy ……. a polgármestert felhatalmazza a módosítás aláírására.” 
A társulási szerződés aláírója a polgármester kell, hogy legyen, mivel az önkormány-
zat nevében ő járhat el, nem a Bizottsági Elnök úr és a felelősnél  Sinka Attila mellett 
a polgármestert is meg kell jeleníteni. 
 
Juhász János: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását a Jegyző asszony által elmondott kiegészítés figyelembevételével. 
 
A képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
171/2009.(VI.22.) Kth. sz. határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Széles-
sávú Közmű Kiépítése Társulás – székhelye: 7000  Sárbo-
gárd Hősök tere 2. – Alapító Okiratát az alábbiak szerint módo-
sítja: 
 
3. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ALAPÍTÓJA  pont az alábbi-

ak szerint módosul: 
 Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
      Sárbogárd, Hősök tere 2. 
 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
      Hantos, Nagylóki u. 3. 
 Mezőszilas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

     Mezőszilas, Fő u. 111. 
 Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
      Nagylók, Hunyadi u. 1. 
 
8. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ALAPTEVÉKENYSÉGE pont 

a 2010. január 1-től január 1-től alkalmazandó új szak-
feladatrend szerinti szakfeladatok részben az alábbi 
szakfeladatra módosul: 

 841126  Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulá-
  sok igazgatási tevékenysége 
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9. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VÁLLALKOZÁSI TEVÉ-
KENY-SÉGE pont utolsó mondata az alábbiak szerint válto-
zik: 

 Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv 
kiadásaiban: 30 %. 

 Ezen kívül a pont kiegészül az alábbi szakfeladattal: 
 701015  Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
 
Utasítja a polgármester, hogy az alapító okirat módosításának 
törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetését a Magyar Ál-
lamkincstárnál 8 napon belül kezdeményezze. 
 
Határidő:  2009. június 25. 
Felelős:  polgármester 
 
Utasítja Sinka Attilát a társulás elnökét, hogy a társulási megál-
lapodás módosítását kezdeményezze, valamint a polgármestert 
felhatalmazza a módosítás aláírására. 
 
Határidő:  2009. július 24. 
Felelős:   Sinka Attila    a társulás elnöke 
   Juhász János polgármester  

 
 

A képviselőtestület rendkívüli ülésén több napirend, hozzászólás nem volt, 
 Juhász János polgármester az ülést 1540 órakor bezárta. 

 
 

kmf. 
 
 
 
Juhász János       Dr. Krupa Rozália 
polgármester        jegyző 
  
 
 
Ferencz Kornél       Szakács Benőné 
képviselő, jkv. hitelesítő      képviselő, jkv. hitelesítő 


