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Készült: Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 7–én 17.30 
órai kezdettel a faluház épületében megtartott rendkívüli nyilvános ülésén. 
 
Jelen vannak:  Török Tiborné polgármester 
 Pavelka Béla alpolgármester 
 Király Lászlóné képviselő 
 Kurjancsek Zoltán képviselő 
       Laczóné Hardi Márta     képviselő 
 
 dr. Lukács Zoltán jegyző 
 Jónásné Kiss Anett         jegyzőkönyvvezető 
  
 
Török Tiborné polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 
képviselőből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Javasolja, hogy a meghívóban 
szereplő napirendeket tárgyalja meg a képviselő-testület, kéri, hogy határozzon a testület a 
napirendi pontokról.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatot: 
 
 

35/2016. (III. 7.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2016. 
március 7. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésén a következő 
napirendeket fogja tárgyalni: 
 
1. Előterjesztés Hetes Község Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének 

elfogadására. 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
 

2. Előterjesztés Hetes Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzatának  
elfogadására. 
Előadó: Török Tiborné polgármester 

 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 
1.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének 
elfogadására. 
Előadó: Török Tiborné polgármester 
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Török Tiborné polgármester: 
A hivatal felújításával kapcsolatban elkészültek a szükséges tervek, így lassan megindulhat a 
közbeszerzés. Ehhez szükséges, hogy szerepeljen az önkormányzat közbeszerzési tervében ez 
a beruházás. Az önkormányzat adott évi közbeszerzési tervét el kell fogadni március 31-ig.   
A közbeszerzési tervet a Képviselő-testület által jóváhagyott, az adott évre vonatkozó 
költségvetésben szereplő előirányzatok figyelembe vételével kell elkészíteni. A közbeszerzési 
terv értelemszerűen nem tartalmazza azokat a feladatokat, amelyek már folyamatban vannak, 
illetve előző évről áthúzódó kötelezettségvállalásokként szerepeinek a költségvetésben. Ebben 
az előterjesztett közbeszerzési tervben egyenlőre csak a közös hivatal felújítása szerepel. 
Amennyiben nyerünk még más pályázaton is, ami közbeszerzés köteles lesz, akkor 
módosítani kell a tervet. 
 
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja a közbeszerzési terv elfogadásáról szóló előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

36/2016 (III. 7.) sz. képviselő-testületi határozat 
1. Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (l) bekezdése alapján, a határozat mellékletét 
képező tartalommal elfogadja Hetes Község Önkormányzatának 2016. évi 
közbeszerzési tervét. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
közbeszerzési terv jogszabályban meghatározottak szerinti közzétételéről. 

 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
4.) Előterjesztés a Hetes Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzatának  

elfogadására. 

Előadó: Török Tiborné polgármester  

Török Tiborné polgármester: 
A közbeszerzésekre vonatkozóan megváltoztak a szabályok. Négy céget kell meghívnunk. 15 
millió Ft az építési beruházásnál a közbeszerzési kötelezettség határa.  
 
dr. Lukács Zolán jegyző: 
Az előző szabályzat 2010-ben készült, mindenképpen időszerű volt ennek felülvizsgálata. Ha 
minden jól megy, április végére lemegy a közbeszerzés, ezután még szerződéskötési 
moratórium jön, május végére elkezdődhet a beruházás.   
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Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a polgármester szavazásra 
bocsájtja a közbeszerzési szabályzat elfogadásáról szóló előterjesztést.  
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
 
Hetes Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

37/2016 (III.7.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hetes Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyólag 
elfogadta a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 27. § (1) bekezdésében meghatározott 
kötelezettségének eleget téve megalkotott Hetes Község Önkormányzatának 
Közbeszerzési Szabályzatát. 
 
Felelős: Török Tiborné polgármester 
Határidő: Értelem szerint  
 

További napirendi pont nincs. Török Tiborné polgármester megköszöni a megjelenést és az 
ülést bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
 
 Török Tiborné dr. Lukács Zoltán  
 polgármester jegyző 


