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 K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T 

G A L G A G U T A 

15/2011. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2011. augusztus 15-én megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

Jelen vannak: Orgoványi László polgármester, Nagy Jenő, Imró Jánosné 

                       Pleva Norbert, Antalics Zsolt képviselők. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Oravecz István                                                   

 

Orgoványi László polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése 

határozatképes, mert a 5 fő képviselőből 5 fő megjelent, így az ülést megnyitja. 

Javaslatára a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi napirend tárgyalását fogadta el:  

 

N A P I R E N D: 

 

1./ Polgármester beszámolója az elmúlt képviselő – testületi ülés óta végzett munkáról.  

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

2./ „Magyarország-Szlovákia Határon átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 sikeres 

pályázatának a közbeszerzési és versenyeztetési tevékenység magyar oldalon történő lebonyolítása” 

tárgyú beszerzés lebonyolítása. /írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

 

1. Polgármester beszámolója az elmúlt képviselő – testületi ülés óta végzett 

munkáról. 

Orgoványi László polgármester a napirend keretében tájékoztatja a képviselő testület tagjait 

az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről. 

Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal a beszámolót tudomásul vette. 

 

 

2. „Magyarország-Szlovákia Határon átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 

sikeres pályázatának a közbeszerzési és versenyeztetési tevékenység magyar 

oldalon történő lebonyolítása” tárgyú beszerzés lebonyolítása.   

/Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő – testület 

tagjai az írásos anyagot megkapták. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a határon átnyúló 

pályázat abba a szakaszába érkezett, hogy törvényi és helyi rendeleti kötelezettségként 

közbeszerzési tanácsadót kell kiválasztani. Ezen eljárás során kiválasztásra került 3 tanácsadó, 

akiktől ajánlatot kell kérni. Ennek elfogadása és jóváhagyása a képviselő-testület hatásköre 

ezért kéri, vitassák meg és döntsenek annak elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek az ajánlatkérés elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
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Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

58/2011.(VIII.15.) határozata 

„Magyarország-Szlovákia Határon átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 sikeres 

pályázatának a közbeszerzési és versenyeztetési tevékenység magyar oldalon történő 

lebonyolítása” tárgyú beszerzés lebonyolításáról. 

 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország-Szlovákia Határon 

átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 sikeres pályázatának a közbeszerzési és 

versenyeztetési tevékenység magyar oldalon történő lebonyolítás biztosítása érdekében a 

közbeszerzési tanácsadó kiválasztására irányuló beszerzés lefolytatásáról dönt. Tekintettel 

arra, hogy a szolgáltatás becsült értéke nettó egymillió Ft, nem éri el a Közbeszerzésről szóló 

2003. évi CXXIX. (továbbiakban Kbt.) törvényben meghatározott nemzeti értékhatárt, mely 

szolgáltatás esetén nettó nyolcmillió Ft, továbbá a Kbt. 243. § (c) pontja szerinti kivételi 

körbe tartozik, tehát ajánlatkérő nem köteles adott tárgyban közbeszerzési eljárást lefolytatni. 

 

A képviselőtestület figyelembe veszi az Irányító Hatóság elvárásait is, mely alapján az 1000 

(azaz egyezer) Euro-t meghaladó becsült értékű beszerzések esetén kedvezményezettnek 3 

bekért árajánlat alapján bizonyítaniuk kell a beszerzés indokoltságát, hatékony és gazdaságos 

módját. 

 

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekre, valamint a település 

Közbeszerzési Szabályzatában foglaltakra tekintettel a beszerzéshez az alábbi 3 vállalkozástól 

kérjen be árajánlatot: 

1) Petri Ákos hivatalos közbeszerzési tanácsadó (1043 Budapest, Munkásotthon u. 58.; 

petri.akos@chello.hu) 

2) Kristály Consulting Bt. (3796 Borsodszirák, Rákóczi út 44.; 

kristaly.consulting@gmail.com) 

3) Dr. Sipos Krisztina hivatalos közbeszerzési tanácsadó (1071 Budapest, Damjanich u. 

25/C.; siposkrisztina75@gmail.com) 
 

Melléklet: Ajánlatkérés 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: döntéshozataltól számított 5 nap 

 

Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta, Orgoványi László polgármester megköszönte a 

Képviselő-testületi tagok megjelenését és az ülést berekesztette. A nyilvános testületi ülést 

bezárásának időpontja: 16 óra 50 perc. 
 

Kmft. 

 

  Orgoványi László                                                             Oravecz István 

   Polgármester                                                                           Jegyzőkönyvvezető  
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