
CSÁRDASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

5621 CSÁRDASZÁLLÁS, PETŐFI ÚT 17. 

 

12/2018. 
 

     
 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 

24-i nyílt rendkívüli üléséről, a Községháza üléstermében. 

 

 

1. oldal 

 

Megjelent  

képviselők: Petneházi Bálintné polgármester, Nagy Zsoltné alpolgármester, 

Kovalcsikné Bakucz Mária, Makai Zsigmond önkormányzati kép-

viselő  

Tanácskozási 

joggal jelen van:      Dr. Uhrin Anna jegyző 

 

Meghívottak:  Gulyásné Kádár Anna, Izsó Lajos bizottsági tagok 

 

a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint 

 

Jegyzőkönyv 

vezető: Kovácsné Bőtsch Anita 

 

Ülés időtartama: 14:00-14:25 

 

Petneházi Bálintné polgármester köszöntötte a Képviselő-testület tagjait a mai nap 

13 órára összehívott rendkívüli ülésen. Köszöntötte a jegyzőt. 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az 5 fős testületből jelen van 4 fő. Bodó 

Ferencné képviselő előre jelezte távolmaradását. A jegyző a jegyzőkönyv vezetésével 

Kovácsné Bőtsch Anitát bízta meg. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta kijelölni Kovalcsikné Bakucz Mária képviselőt. 

Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról. 

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

74 /2018. (VII. 24.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Község önkormányzati Képviselő-testülete jegyzőkönyv 

hitelesítőnek kijelöli Kovalcsikné Bakucz Mária képviselőt. 

 



 

 

2. oldal 

Határidő: azonnal 

 

Petneházi Bálintné polgármester az ülés napirendjére a kiküldött meghívón szereplő 

egy napirendi pontot javasolta megtárgyalni. 

Felkérte a képviselőket, hogy határozzák meg az ülés napirendjét. 

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

75 /2018. (VII. 24.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Község önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napi-

rendjét az alábbiak szerint határozta meg: 

 

1. Bíráló Bizottság kijelölése 

 

Határidő: azonnal 

 

1. Napirend 

Bíráló Bizottság kijelölése  

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy a Kisezüsti út felújítására benyúj-

tott pályázatukhoz megérkezett a támogatói döntés. A projekt megvalósításához 

közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni, amelyhez Bíráló Bizottságot szükséges 

kijelölni. Pályázatot írtak ki a közbeszerzési és jogi szakértő személyére. A szakértő 

kiválasztása három árajánlat alapján történik.  

Dr. Fodor András árajánlata: 1 206 500 Ft. 

Dr. Szathmáry Péter árajánlata: 1 270 000 Ft. 

Dr. Varga Imre árajánlata: 1 104 900 Ft. 

Mivel a Dr. Varga Imre ügyvédtől érkezett a legkedvezőbb árajánlat az a javaslata, 

hogy az Ő ajánlatát fogadja el a Képviselő-testület. 

 

Makai Zsigmond bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság javasolja elfogadásra a 

Képviselő-testületnek a Bíráló Bizottság személyeinek kijelöléséről szóló határozati 

javaslatot. Illetve a Dr. Varga Imre ügyvéd árajánlatát javasolják elfogadásra. 

 

Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte van e kérdés hozzászólás. 

Hozzászólás nem érkezett, ezért kérte a Képviselő-testületet szavazzanak a határozati 

javaslatról. 

 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő. 

A képviselő-testület egy hangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 



 

 

3. oldal 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

76 /2018. (VII. 24.) Csárdaszállás Kt. határozat 

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „VP Kisezüs-

ti út felújítása” tárgyban közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. A 

közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízza: Dr. Varga 

Imre felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót. 

A Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli meg: 

Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre ügyvéd 

Pénzügyi szakértelem biztosítására: Ugrainé Gróf Éva pénzügyi vezető 

Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására: Nagy Réka 

szakmai vezető 

 

Határidő: azonnal  

 

Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte van e valakinek, kérdése. Kérdés nem 

érkezett, ezért megköszönte a jelenlétet és az ülést berekesztette. 

 

 K. m. f.  

 

 

 

 

Petneházi Bálintné 

polgármester 

 Dr. Uhrin Anna 

jegyző 

   

 

 

 

 Kovalcsikné Bakucz Mária 

hitelesítő 

 

 


