
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 

2016. január 27-én, szerdán 8:00 órakor  

megtartott rendkívüli ülésének 

Jegyzőkönyve 

 

21/2016. (I. 27.) számú határozat a jegyz őkönyv hitelesít őről 

22/2016. (I. 27.) számú határozat a napirendi ponto król  

23/ 2016. (I. 27.) számú határozat a Közbeszerzési szabályzat elfogadása tárgyában 

24/2016. (I. 27.) számú határozat Őrbottyán Város Önkormányzat kommunikációjáról 

 

Jegyzőkönyv 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságának 2016. január 27-
én, szerdán 08:00 órakor megtartott üléséről. 

Jelen vannak: Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottsági elnök  

 Benedek Éva bizottsági tag 

 Kollár Sándor bizottsági tag 

 Könczölné Bulyáki Mónika bizottsági tag 

 Szántó Veronika bizottsági tag 

 Gállné Mezősi Szilvia jegyző 

 Kmetty Károly polgármester 

 Szabó István Ferenc alpolgármester 

 Kiskuti Petra aljegyző 

 Batki Gabriella gazdasági vezető 

 Balázsné Szalay Katalin óvoda vezető  

Meghívó szerinti napirendi pontok: 

1. Közbeszerzési szabályzat elfogadása 

2. Az önkormányzat kommunikációs helyzete – a tanácsnok beszámolója 

3. Egyebek 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy 
a bizottság 5 tagja jelen van, így a bizottság határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem 
Könczölné Bulyáki Mónika bizottsági tagot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia, a bizottság elnöke ha tározati javaslatot terjesztett el ő a 
jegyzőkönyv hitelesít őről, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellensz avazattal és 0 
tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alább i határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 21/2016. (I. 27.)  
számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a 2016. január 27-én, 
szerdán 08:00 órakor tartandó ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Könczölné Bulyáki Mónika 
bizottsági tagot választja.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia, a bizottság elnöke ha tározati javaslatot terjesztett el ő a 
napirendi pontokról, melyet a bizottság 5 igen szav azattal, 0 ellenszavazattal és 0 
tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az alább i határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 22/2016. (I. 27.)  
számú határozata a napirendi pontokról  
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a 2016. január 27-én 
szerdán 08:00 órakor tartandó ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 

Napirendi pontok 

1.. Közbeszerzési szabályzat elfogadása 
2.. Az önkormányzat kommunikációs helyzete – a tanácsnok beszámolója 
3.. Egyebek 

 
elfogadta. 
 

1. napirendi pont: Közbeszerzési szabályzat elfogad ása 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke:  2015. november 1-jén hatályba lépett az új 
közbeszerzésről szóló törvény, ez alapján a közbeszerzési szabályzatunkat hatályon kívül fogjuk 
helyezni és új közbeszerzési szabályzatot fogadnánk el. A közbeszerzési szabályzatot megkaptuk, 
van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatosan?  

Kmetty Károly polgármester:  Annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy azért volt ez ennyire sürgős, 
mert a Kismókus óvoda tetőtér beépítésére a közbeszerzést ki kell írni és április közepéig le kell 
zárnunk a közbeszerzési eljárást, hogy a nyári időszak alatt a kivitelezést meg tudjuk csinálni.  

Szabó István alpolgármester:  A 6. § a 4-es bekezdés azt írja, hogy „ Az egyes beszerzések 
megvalósítása céljából lefolytatandó eljárás fajtáját a képviselő-testület a közbeszerzési tervben 
hagyja jóvá.” és az 5-ösben pedig azt írja, hogy „A közbeszerzési terv elkészítése előtt indítandó 
eljárásról a képviselő-testület határozatban dönt.” Mi ez az előtte indítandó eljárás? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: A közbeszerzési tervet májusig kell elfogadni. Az 5. bekezdés azt a 
lehetőséget szabályozza, hogy ha a terv elfogadásáig kellene eljárást elindítani, akkor arról a 
testületnek határozattal kell döntenie, ami majd be is kerül az elfogadandó éves tervbe.  Áprilisban 
vagy májusban szoktuk elfogadni a közbeszerzési tervet.  

Kmetty Károly polgármester:  Az éves költségvetés elfogadásának a legkésőbbi időpont március 14., 
ott látjuk azokat a pénzügyi háttereket, amire a fejlesztéseinket, beruházásainkat felépítjük. Akkor 
kerülhet sor véglegesen a terv elkészítésére, hiszen előtte nincsen meg hozzá a megfelelő 
fedezetvállalási lehetőség. Szeretném mindenképen az óvodai közbeszerzést elindítani, nem 
várhatjuk meg vele a költségvetést, meg vannak azok a kötelező átfutási idők, ami miatt ezt le kell 
bonyolítani. Az április közepét céloztuk meg, mint végső határidő, ha addigra nincs kiválasztva a 
nyertes pályázó, akkor félő, hogy beszorulunk az időben. 

Szabó István alpolgármester: Nem lehetne arról szó, hogy későbbiek során erről egy előadást 
tartsunk, hogy mi is jobban megértsük a közbeszerzés szabályait. 

Kmetty Károly polgármester:  Elég érdekes módon változott meg a közbeszerzési törvény, Célszerű 
összegyűjteni a kérdéseket ez ügyben, szenteljünk rá egy testületi ülésen egy napirendi pontot vagy 
szenteljünk rá egy informális megbeszélést, egyeztetést, hogy minden a helyére kerüljön. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az éves közbeszerzési terv elfogadása előtt is beszélhetünk róla. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke: Aki egyetért a határozati javaslattal, és az új 
közbeszerzési szabályzatot február 1-jével elfogadásra javasolja a képviselő testületnek, 
kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Ügyrendi Bizottságának 23/ 2016. (I. 27. ) 
számú határozata a Közbeszerzési szabályzat elfogad ása tárgyában 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a határozati javaslatot, mely 
szerint: Őrbottyán Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Őrbottyán Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (I. 28.) számú határozatával elfogadott, 2015. március 
1. napján hatályba lépett Közbeszerzési szabályzatát hatályon kívül helyezi és az előterjesztés 
mellékletét képező új Közbeszerzési szabályzatot 2016. február 1-jei hatálybalépéssel elfogadja. 

a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
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2. napirendi pont: Az önkormányzat kommunikációs he lyzete – a tanácsnok beszámolója 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke:  Részletesen leírta András a Hírmondóval illetve 
a honlappal kapcsolatosan eddig tett intézkedéseket, feladatokat, új webmesterünk is van. Köszönjük 
szépen a tájékoztatást. 

Dékány András bizottsági tag:  Meg szeretném megköszönni azoknak, akik támogatták a 
változásokat és a lakossági kapcsolattartás, információáramlás hatékonyabbá válását, 
megvalósulását. Nagyon komoly tartalom feltöltésre szorul a honlapunk, ezért került megbízásra a 
webmester. Már kaptam változtatásokra ötleteket, fontos felhasználói tapasztalat. Az arculat 
kezelhetősége, struktúrája nem kapott nagy kritikát.  

Szabó István polgármester:  András is említette az elmaradásainkat, szerintem ne várjuk meg, hogy 
fél éves elmaradásunk legyen. Töltsük fel az elmaradásokat. 

Dékány András bizottsági tag:  Különösen fontosak a testületi ülések, határozatok és jegyzőkönyvek, 
szerintem fontos, hogy 2014. október 27-től legalább kereshető legyen. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem 
kézfelemeléssel jelezze. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia a bizottság elnöke hat ározati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette 
az alábbi határozatot: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 24/2016. (I. 27.) számú határozata 
Őrbottyán Város Önkormányzat kommunikációjáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Őrbottyán Város Önkormányzat 
kommunikációjáról szóló beszámolót elfogadja. 

3. napirendi pont: Egyebek 

Csernákné Szoboszlai Szilvia bizottság elnöke: Az Egyebek napirendi pont keretében van-e 
valakinek mondanivalója? Ha nincsen, akkor köszönöm a részvételt. 

Mivel több napirendi pont nem volt, a bizottság eln öke az ülést 8: 17 órakor bezárta. 

 

Csernákné Szoboszlai Szilvia Könczölné Bulyáki Móni ka 

bizottsági elnök  bizottsági tag, jegyz őkönyv hitelesít ő  

 


