
1 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata  
Lovászpatona, Kossuth tér 2. 
 
Szám: 39/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. január 7-én 9,00 

órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről 

Az ülés helye: Községháza Lovászpatona 

Jelen vannak:   a./ Képviselő-testületi tagok: 
Pintér Imre polgármester, Tóth Szabolcs alpolgármester, Kiss Ferenc, 
Lakatos Károlyné, képviselők 

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: 
 Dr. Reichert László aljegyző, 
 Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető 
 

I. Napirend előtt:  

Pintér Imre polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselő-
testület 4 tagja jelen van, így a testület határozatképes. Az ülést megnyitja. Ezt követően 
szavazásra bocsátja a meghívó szerinti napirendet. (Meghívó a jkv. 1. számú melléklete) 
A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangúlag,számozott határozat hozatala nélkül az 
alábbiak szerint fogadta el: 

Napirend:  
 
1./ Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának megalkotása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
2./ Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
3./ Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás keretében a Lovászpatona Kastélykerti 
óvoda felújítási munkáinak kivitelezése” tárgyában közbeszerzési eljárás indítása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
4./ A polgármester 2015. évi munkájának értékelése  
Előterjesztő: Tóth Szabolcs alpolgármester 
 
II. Napirend tárgyalása:  
 
1./ Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának megalkotása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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Lovászpatona Önkormányzata Képviselő-testületének  
         1/2016. ( I. 7.) határozata a Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról 
 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 27. 
§ (1) bekezdése alapján 

 
 
1) Lovászpatona Község Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatát a 

határozat mellékletének megfelelő tartalommal alkotja meg. 
 

2) A határozat meghozatalával egyidejűleg a 131/2009. (XI. 19. számú 
határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: Pintér Imre polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2./ Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Lovászpatona Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2016. ( I. 7.) határozata a 2016. évi Közbeszerzési Terv 
elfogadásáról 

 
Lovászpatona Község Önkormányzatának képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési tervét  a határozat 
melléklete szerint elfogadja. 

 
Felelős: Pintér Imre polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
  
3./ Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás keretében a Lovászpatona Kastélykerti 
óvoda felújítási munkáinak kivitelezése” tárgyában közbeszerzési eljárás indítása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Pintér Imre polgármester: a kiválasztott közbeszerzési tanácsadó elkészítette az ajánlattételi 
dokumentációt, az előterjesztésben javaslatot tettek, hogy melyik négy vállalkozásnak legyen 
megküldve az ajánlat. A teljesítés határideje a szerződéskötéstől számított 240 nap, de 
remélhetően két hónappal előbb augusztus 31-ig elkészül a beruházás.    
 
 
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
3/2016. (I. 7.) határozata közbeszerzési eljárás indításáról  
 
1./ Lovászpatona Község Önkormányzata, az "Óvodai kapacitásbővítést 
célzó beruházás keretében a Lovászpatona Kastélykerti óvoda felújítási 
munkáinak kivitelezése” tárgyban  a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdésében 
foglaltakra hivatkozással nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményez s a 
határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást és ajánlattételi 
dokumentációt jóváhagyja.   
  
2./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottságot az alábbiak szerint jelöli 
ki: 

-   Dr. Reichert László  (8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2.)  
     a Bíráló Bizottság elnöke, 
-    Kántor László (9022 Győr, Árpád u. 93/V.)  a Bíráló 
Bizottság tagja, 
-   Harsányi István (8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond utca 
18/A)  
     a Bíráló  Bizottság tagja  

 
3./ A Kbt. 27. § (3) bekezdései szerinti szakértelmek az alábbiak szerint 
érvényesülnek az eljárásban: 

 
- közbeszerzési és pénzügyi szakértelem: Harsányi István  
  mérnök-  szakközgazdász; akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó 
- közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Kántor László 
építész tervező 
- jogi szakértelem: dr. Reichert László jogász, aljegyző 
bevonásával. 
 

4./ A Képviselő-testülete az elfogadott ajánlattételi felhívást és 
ajánlattételi dokumentációt az alábbi négy gazdasági szereplőnek küldi 
meg: 
 

- név: Bótakő Kft. (cím: 85500 Pápa, 01412/2/A. hrsz., 
képviseli: Zsegraics Gyula ügyvezető) 
- név: Csizmadia és Társai (cím: 8500 Pápa, Negyedik u. 62/b., : 
Csizmadia László ügyvezető) 
- név: Lombard-91 Kft. (cím: 8500 Pápa, Második u. 6.,  
képviseli: Sági József ügyvezető) 
- név: Ostrya Bt. (cím: 8500 Pápa, Kodály Z. u. 4., képviseli: 
Hegyi Róbert  ügyvezető) 

 
5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a FIRMITER Betéti Társaságot  
(8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond utca 18/A, ügyvezető: 
Harsányiné dr. Tóth Beáta), mint az ajánlatkérő nevében eljáró 
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szervezetet, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, Kbt.-ben és a 
Közbeszerzési Szabályzatban meghatározott intézkedések, 
cselekmények megtételére. 

 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Pintér Imre polgármester 

 
  
 
4./ A polgármester 2015. évi munkájának értékelése  
Előterjesztő: Tóth Szabolcs alpolgármester 
 
Pintér Imre polgármester: bejelenti érintettségét, egyben kéri a testületet, hogy tegye 
lehetővé, hogy a kizárásról szóló döntésnél szavazhasson, melynél tartózkodni fog.  
 
Az érintettséggel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.  
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 „igen” szavazattal, az érintett 
tartózkodása mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2016. (I. 7.) határozata szavazásból való kizárásról 

 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pintér 
Imre polgármester személyes érintettségére vonatkozó bejelentését 
tudomásul veszi, a polgármesteri jutalomról szóló szavazásból a 
polgármestert nem zárja ki. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Tóth Szabolcs alpolgármester  

 
           
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, Pintér Imre, mint érintett tartózkodása mellett a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
  5/2016. (I. 7.) határozata a polgármester 2015. évi  
  munkájának értékeléséről 

 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pintér 
Imre polgármester úr részére – a 2015.évben a település érdekében 
végzett kiemelkedő munkáját értékelve és elismerve – a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225./H. § (1) bekezdése 
alapján bruttó 448.800,-Ft, azaz négyszáznegyvennyolcezer-nyolcszáz 
forint jutalmat állapít meg. 
 
A jutalmat a képviselő-testület az általános tatalék terhére biztosítja. 
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A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a polgármester részére a 
megállapított jutalom számfejtéséről a Magyar Államkincstár felé 2016. 
január 15. napjáig intézkedjen. 
 
Határidő: 2016. január 15. 
Felelős: dr. Reichert László aljegyző 

  
 

Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 9,20 órakor 
bezárta. 
 

K.m.f. 

 

 
Pintér Imre Horváth Mária  

polgármester jegyző 
 
 
 
 
 

dr. Reichert László 
aljegyző 


