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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. március 25-én 15,00 órakor tartott 

rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka 

 

Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester, Soós Imre alpolgármester, Cséplő Zoltán és Marton 

Miklós képviselők 

 

Igazoltan távol maradt: Lakó József képviselő 

 

Meghívottként tanácskozási joggal megjelent: dr. Keresztesi Tímea jegyző, Simonyai Imre 

műszaki és építéshatósági osztályvezető 

 

Pál Józsefné polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 4 tagja az 

ülésen megjelent. Lakó József képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt maradt távol az 

ülésről. Javaslatot teszek az ülés napirendi pontjára. 

 

Javasolt napirendi pont: 

 

1./ 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

Pál Józsefné polgármester: Kérem, aki a javasolt napirendi ponttal egyetért, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület a javasolt napirendi pontot 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

 

 

Tárgyalt napirendi pont: 

 

1./ 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: Az előterjesztést megkaptuk, azt átolvashattuk. A helyi 

önkormányzatok a közbeszerzési törvény előírásai szerint ajánlatkérőnek minősülnek, ezért 

minden év március 31-ig el kell fogadni az éves közbeszerzési tervet.  

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Jelenlegi információink szerint az idén a vis maior támogatás 

felhasználására vonatkozó közbeszerzés kerül kiírásra. A közbeszerzés becsült értéke nettó 

61 815 000,- Ft, amelynek a fedezetét a 2015. évi költségvetésben biztosítani fogja az 

önkormányzat. A vis maior károk helyreállítására kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás 

hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás lesz, három szervezetet keres meg az 

önkormányzat ajánlattétel céljából. A helyreállítási munkákat az év végéig be kell fejezni. A 

hatályos Közbeszerzési Szabályzat szerint a közbeszerzési eljárás megindításáról és a 

közbeszerzés tárgyához kapcsolódó forrás biztosításáról a Képviselő-testület dönt, ezért 

ezeket a döntéseket is tartalmazza a határozati javaslat. Az önkormányzat a közbeszerzési 
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tervben nem szereplő közbeszerzésre, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított 

közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt 

közbeszerzési igény, vagy egyéb változás miatt merült fel. Ezekben az esetekben a 

közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény, vagy egyéb változás felmerülésekor, 

megadva a módosítás indokát is. 

 

Pál Józsefné polgármester: Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom a 

napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Kérem, 

aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

5/2015. (III. 25.) számú h a t á r o z a t:  

 

1. Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

mellékelt 2015. évi Közbeszerzési Tervet. 

2. Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vis maior károk 

helyreállítására irányuló közbeszerzési eljárás megindítását a közbeszerzési 

tervben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. A Képviselő-testület a 

közbeszerzés tárgyához kapcsolódó forrást a 2015. évi költségvetésében 

biztosítja. 

 

Határidő: 2015. április 10.  

Felelős:   Pál Józsefné polgármester 

 

 

Pál Józsefné polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 15,20 órakor 

bezárom. 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Pál Józsefné  

jegyző polgármester 

 


