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Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 05-én, 
         7.30 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat száma Tárgya 

  

161/ 2011.(IX.05.) VeszprémBer Zrt-vel kötendő szerződés módosításáról 

162/ 2011.(IX.05.) 
„Vállalkozási szerződés projektmenedzsment feladatok ellátására” 
című közbeszerzési eljárás 1. rész, projektvezető eljárás nyerteséről  
(K. tsa. K. és V. Bt.) 

163/ 2011.(IX.05.) 
„Vállalkozási szerződés projektmenedzsment feladatok ellátására” 
című közbeszerzési eljárás 2. rész, pénzügyi vezető eljárás 
nyerteséről (Ipoly Invest Bt.) 

164/ 2011.(IX.05.) 
„Vállalkozási szerződés projektmenedzsment feladatok ellátására” 
című közbeszerzési eljárás 3. rész, műszaki, turisztikai, 
adminisztratív vezető eljárás nyerteséről (Tóth Audit Kft.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester 
                       Koska Pál alpolgármester  
                       Dr. Katona Miklósné képviselő    
Távolmaradását jelezte: Kovács Dániel képviselő  
                                       Orosz Sándor képviselő  
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné körjegyző  
Jegyzőkönyvíró: Szepesi Orsolya 
 
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait, megállapítom, hogy 2 testületi tag hiányzik, 
távolmaradásukat jelezték, de így is határozatképesek vagyunk. A mai rendkívüli ülés első 
témája a VeszprémBer Zrt-vel kötendő szerződés módosítása. A Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség állásfoglalása miatt szükséges a módosítás. 
 
Dr. Katona Miklósné: A jegyzőasszonytól kérdezném, hogy ez most testületi ülés vagy sem? 
 
Tarjányi Lászlóné: Rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartunk. 
 
Dr. Katona Miklósné: Akkor miért nincs meghívó és hirdetés? 
 
Tarjányi Lászlóné: Nem kötelező rendkívüli testületi ülésre meghívót küldeni. Ha pár nappal 
előbb értesülnek a testület tagjai az ülés időpontjáról, és szeretnék, hogy a lakosság köréből is 
részt vegyenek, nyugodtan lehet szólni bárkinek. 
 
Dr. Katona Miklósné: Mi került módosításra a szerződésben? 
 
Zagyva Ferencné: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kiadott egy állásfoglalást, amit 
beleépítettünk a szerződésbe. Törvények módosultak, ezekhez is aktualizálták a szerződést. 
 
Dr. Katona Miklósné: Jogilag rendben van a szerződés? A körjegyző asszony átnézte? 
 
Tarjányi Lászlóné: Ezt a szerződés én nem kaptam mag. 
 
Zagyva Ferencné: Az önkormányzat ügyvédjének megküldtem a szerződés, azt mondta, hogy 
minden rendben.  
 
Tarjányi Lászlóné: Ha az ügyvéd úr átnézte, és rendben találta, én megbízom a 
véleményében. 
 
Dr. Katona Miklósné: Sok olyan jogi dolog lehet, ami jelentős lehet. Szeretném tudni 
pontosan milyen tételek változtak. 
 
Zagyva Ferencné: Felhívjuk telefonon a műszaki ellenőrt és pontosítjuk. 
 
A polgármester felhívja telefonon a műszaki ellenőrt egyeztetésre. 
 
Zagyva Ferencné: A 28. pontba került beépítésre a független mérnök. A 41. pont 306/A §-ban 
az 5. bekezdésre szükséges hivatkozni.  
 
Koska Pál: Ha az önkormányzat ügyvédje és a közbeszerzést lebonyolító ügyvéd vállalja a 
felelősséget, én megbízok bennük.  



Dr. Katona Miklósné: Mi a 306. §?  
 
Tarjányi Lászlóné: Megnézzük az interneten. 
 
Tarjányi Lászlóné távozik a teremből. 
 
Zagyva Ferencné: A 41. pont 306/A §-ban a régebbi szerződés a 2. bekezdésre hivatkozott. 
46. pont kimaradt, mert megszűnt a törvény. 
 
Tarjányi Lászlóné visszajön a terembe. 
 
Tarjányi Lászlóné: A 306. § nem tudjuk megnézni, mert áramszünet volt és elment az 
internet. 
 
Dr. Katona Miklósné: Miért? 
 
Szepesi Orsolya: Naponta többször van pillanatnyi áramingadozás, ami elég ahhoz, hogy az 
internet kapcsolat megszakadjon. A kapcsolatot csak a szolgáltató tudja helyreállítani, ami 
néha egy órát is igénybe vehet. A problémát már jeleztük az ÉMÁSZ-nak, a válaszukra 
várunk. 
 
Dr. Katona Miklósné: Akkor fogadom el ezt a szerződés, ha szűkítjük a feladatok körét. 
 
Zagyva Ferencné: Nem lehet szűkíteni. Aki a VeszprémBer Zrt-vel kötendő módosított 
szerződés elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képv i se lő  t es tü le t  2  igen  szavaza t ta l  és  1  t a r tózkodássa l  az a lább i  
ha tároza to t  hoz ta :  
161/ 2011.(IX.05.) önkormányzati határozat: 
Bükkszék Község Önkormányzat képviselő testülete a VeszprémBer Zrt-vel kötendő 
módosított szerződést elfogadja. Felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy a szerződést 
írja alá. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Zagyva Ferencné: A projektmenedzsmenti feladatok ellátására kiírt közbeszerzés lezárult, a 
döntéselőkészítő szakvéleményt a testület tagjai megkapták. A projektmenedzsment 3 főből 
áll, egy projektvezetőből, egy pénzügyi vezetőből, és egy műszaki, turisztikai, adminisztratív 
vezetőből. 
 
Dr. Katona Miklósné: Miért szükséges 2 műszaki ellenőr? 
 
Zagyva Ferencné: A projekt írja elő. A műszaki ellenőr az egész projektet felügyeli, a 
projektmenedzsmentbe lévő műszaki vezető pedig napi szinten vesz részt az építkezésben, és 
a napi adminisztratív dolgokat végzi. 
 
Dr. Katona Miklósné: Ha van egy projekt menedzser az azért van, hogy menedzselje a 
projektet. Senki nem mondta azt, hogy nekünk két ilyen embert kell alkalmazni. 
 



Zagyva Ferencné: Felolvasom a határozati javaslatot, aki egyetért kézfelnyújtással jelezze. 
A határozati javaslat felolvasása után. 
 
A képv ise lő  t es tü le t  3  igen  szavazat ta l  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :  
162/ 2011.(IX.05.) önkormányzati határozat: 
Bükkszék Község Önkormányzata képviselő testülete a „Vállalkozási szerződés 
projektmenedzsment feladatok ellátására” című közbeszerzési eljárás 1. rész, projektvezető 
eljárás nyertesének a K. tsa. K. és V. Bt-t hirdeti ki, a munka elvégzésére vele szerződést köt. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést írja alá. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Zagyva Ferencné: A projektmenedzsment 2. részére vonatkozó  határozati javaslatot olvasom, 
aki egyetért kézfelnyújtással jelezze. 
A határozati javaslat felolvasása után. 
 
A képv ise lő  t es tü le t  3  igen  szavazat ta l  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :  
163/ 2011.(IX.05.) önkormányzati határozat: 
Bükkszék Község Önkormányzata képviselő testülete a „Vállalkozási szerződés 
projektmenedzsment feladatok ellátására” című közbeszerzési eljárás 2. rész, pénzügyi vezető 
eljárás nyertesének az Ipoly Invest Bt-t hirdeti ki, a munka elvégzésére vele szerződést köt. A 
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést írja alá. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Zagyva Ferencné: A projektmenedzsment 3. részére vonatkozó  határozati javaslatot olvasom, 
aki egyetért kézfelnyújtással jelezze. 
A határozati javaslat felolvasása után 
 
A képv ise lő  t es tü le t  2  igen  és  1  nem szavazat ta l  az  a lább i  ha tá roza to t  
hoz ta :  
164/ 2011.(IX.05.) önkormányzati határozat: 
Bükkszék Község Önkormányzata képviselő testülete a „Vállalkozási szerződés 
projektmenedzsment feladatok ellátására” című közbeszerzési eljárás 3. rész, műszaki, 
turisztikai, adminisztratív vezető eljárás nyertesének a Tóth Audit Kft-t hirdeti ki, a munka 
elvégzésére vele szerződést köt. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést 
írja alá. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, az ülést a polgármester bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 Zagyva Ferencné     Tarjányi Lászlóné 
    Polgármester            körjegyző 


