
Magy Kiizseg Poqermester6tSl
4556 Magy, Hasiik tere 4.
Telefon / Fax: 42 / 246-505

A helyi dnkorm6nyzatokr6l sz6l6 2011. 6vi CLX)(xlX t6rv6ny 4s.S.-eban biztositott
jogkdrdmben eljarva Magy K6zs6g K6pviselo{estulet6nek nyilt 6s zert Ul6s6t

. 2017. jrilius 10-6n (szerdan) 10.00 6rai kezdettel dsszehivom.

Az_ii!€S_bely9iMagy, Kozsegheza 4556 Magy, H6sok tere 4.

'l Napirendi iavaslat:

1./ El6terjeszt6s a lejdrt hateridej( hatdrozatok v6grehajtds6r6l, a K6pvisel6-
testulet dtruhdzoti hat6skor6ben hozott ddnt6sekr6l, fontosabb
informaci6k16l, kdz6leti esem6nyekr6l
El6ad6: Czirjdk lstvan polgarmester

2./ El6terjesztes.rOP.l . 1 .3"1s-sb1-2016-00028 projekt azonosit6szamU, Helyi
gazdasagfejlesztes Magy telepul6sen projekt cimri pelyazat temogatSsi
szez6dese16l
El6ad6; Czirjdk lstvdn polgarmestef

3-l El6ierjeszl6s TOP pdlydzatok projektmenedzser 6s tervez6 feladatainak
ellStSsa16l
El6ad6: Czirj,k lstv,n polgermeste-

4./ El6terjeszl6s Beszezesek lebonyolitasAnak szabelyzale6l
El6ad6: CzirjAk lstven polgArmeste-

5./ El6terjesr6s szOk6kut feujitas6r6l
El6ad6: Czirjek Istv6n polgSrmeste'

6./ El6terjeszt6s szennyvizberuhezdssal kapcsolatos lakoss6gi taj6kotatas
id6pontjenak meghata1026s616l
El6ad6: Czirjdk lstviin polg,rmeste-

7./ Egyebek, kdzerdekii bejelent6sek

Zart iil6sen:

'1./ El6terjeszt6s szociiilis b6rlakas b6rlet6re iranyu16 kerelmek elbirelasar6l
El6ad6: Czirjek lstvan polgdrmester

,6'{no'&k\t'ffi "t

r!ftFr,an
polgermester

Magy, 2017. j0lius 10.
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ONKORMANYZATA

KEPVISEL6-TESTULETENEK
...t2017. (V1t.10.\

ONKORMANYZATI
HATAROZATA

TOP palyazatokhoz kapcsol6d6 projektmenedzser 6s tervez6 feladatok ellatesera irajanlat
megk616s6hez polgarmesteri felhatalmazes16l

A K6pvisel6-testtilet:
megismerte a [,4agy K6zs6g Onkormanyzata 6ltal elnyert p6ly6zaiokat es
'felhalalmazza Czirjdk lstvAn polgdrmesiert, hogy a pfojektmenedzseri 6s
tervez6i feladatok elletesara Niiagy Kdzs6g Onkormenyzata nev6ben
erajanlatokat k6rjen.

Felhivja Czirjak lstvAn polgArmesterl, hogy a bedrkezett 6rajanlatokat
terjessze a k6pvisel6-testulet el6 elbirilasla.

Felel6s: polg6rmester, jegyz6
Hatarid6: azonnal
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A K6pvisel6-testiilet:

MAGY KOZSEG
0NKoRMANyzATA

KEPVISEL6-TEsTULETENEK

.....t2017. (Vr.10.1
ONKORMANYZATI

HATAROZATA

Beszerz6sek lebonyolitasanak szabalyzate16l

megismerte CzirjAk lstv6n polgermester tajekozbtasdt Magy Kdzs6g
Onkormenyzata Beszez6sek lebonyolitdsanak szabAlyzalercl, az abban
foglaltakat tudomasul vette, azt jelen haldrozat mell6klete szerinti formdban
es tartalommal elfogadta.

Felel6s: polgArmester, jegyz6
Hatirid6: azonnal
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BESZERZESEK

LEBoNYolirnsnNAK

SZABALYZATA

HatSlyos: 2017. jilius '11-t6l



MAGY KOZSEG ONxoRuANyzare
esszEnzEsex Lrs oNyor,irAsAi{ax szeeAlyzAra

lvlagy Kdzs6g Onkorm,nyzatanak

Beszerz6sek lebonvolit6s6nak Szabalvzata

Magy Kdzs6g Onkormanyzaianak (a tovdbbiakban: Onkormenyzat) K6pvisel6-testutete az
Onkormenyzat, mint megrendel6 kozbeszerz6si 6rtekhater alatti beszerz6seinek
lebonyolit6s6val kapcsolatos eljdrasendet, az allamheztartdsr6l sz6l6 torv6ny
vegrehajiiser6l sz6l6 368/2011. (X11.31.) Komanyrendelet 13. S. (2) bekezd6s b) pontja
alapjen az al6bbiak szetinl szabelyozza

L Altalenosrendetkez6sek

1.1. A Szabelvzat c6lia
A 

'zabelyzat 
c6lja, hogy rdgzitse a megrendel6 - kdzbeszerz6si 6rtekhatar alatti -

beszerz6sei el6k6szit6s6nek, lefolytatds6nak, beis6 ellen6rz6s6nek felel6ss6gi rendj6t, a
nev6ben eljer6, illetve az eljefasba bevont szemelyek felel6ss6gi kof6t 6s a beszerz6si
eljdrAs dokumentalesi rendj6t, dsszhangban a vonatkoz6 jogszabdlyokkal.

1.2. A Szabalvzat hatalva
(1) A szab6lyzat hatdlya kiterjed minden olyan - a kdzbeszerz6si ertekhatart el nem 616 -

beszez6sre, 6pit6si beruhezAsra, valamint szolgeltatas megrendel6s6re
(tovibbiakban: beszerz6s), amelyek vonatkozAs6ban az Onkormanyzat a megrendel6
vagy aj;nlatk616.

(2) A szabalyzat hatelya nem terjed ki
a) a kdzbeszez6sekf6l sz6l6 2011. 6vi CVIll. torv6ny (tovabbiakban: Kbt.) hatelya

ala tartoz6,
b) arra a beszerz6se, arnelv beszez6s becs0lt 6deke a nefi6 300.000 Ft-ot nem

haladja meg,
c) az olyan felijitasi, javit6si, karbantartesi c6l{ beszerz6sre, mely rendkiv0li

helyzet el6ell6sa miatt vdlt szirks6gesse 6s azonnali int6zked6si ig6nyel.
(3) A (2) bekezd6s szerinti esetekben a szerz6d6s - a vonatkoz6 jogszabiilyokra 6s bels6

szab6lyzatokra figyelemmel iort6n6 - megkdt6se nem ig6nyel sem beszerz6si, sem
LA?hcc?Ar6ei Ali;r;<r

1.3. A beszerz6sek tarqva
A beszerz6sek tdrgya lehet:
(1) Srubeszerz6si Az olyan visszierhes szerz6d6s, amelynek targya forgalomk6pes 6s

birtokba vehet6 ing6 dolog tulajdonjogSnak vagy haszndlatera, illetve hasznositasara
vonatkoz6 jognak - v6telijoggal vagy an6lkril idrt6n6 - megszerz6se a megrende16
16sz616l.
Az drubeszez6s magaban foglalja a bedllitast 6s ijzembe helyez6st is.

(2) epitesi beruhdzds: Az olyan visszterhes szez6d6s, amelynek tergya a kdvetkez6
valamelyik munka megrendel6se (6s 6tv6tele) az dnkorm6nyzat r6sz6r6l;

- a Kbtv. 1 . sz6m( mel16klet6ben felsorolt tev6kenys6gek egyik6hez kaposol6d6
munka kivitelez6se vagy kivitelez6se 6s killon jogszabelyban meghat6rozoti
tervez6se egyiltt;

- 6pitmeny kivitelez6se vagy kivitelez6se 6s krildn jogszabdlyban
meghat6rozotl terve26se egyutt:

- az dnkormdnyzai, mini megrendel6 vagy ajenlatk6r6 elial meghatarozoti-
kovetelm6nyeknek megfelel6 6pitmeny b6rmilyen eszkdzzel, vagy m6don
tdrt6n6 kivitelezese.
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(3) szolgdltat6s megrendel6se. Az olyan - drubeszez6snek 6s 6pit6si beruhdzdsnak nem
min6slil6 - visszterhes szerz6d6s, amelynek tdrgya kirldndsen valamely iev6kenys6g
megrendel6se a megrende16 vagy aj6nlatk616 r6sz6r6l.

Ha a szerz6d6s tdbb - egymassal szuks6gszer(en dsszef0gg6 - beszerz6si tdrgyat foglal
mageban, a meghatdrozb 6rt6ku beszetzesi targya szerint keli a szerz6d6st min6siieni.

1.4. Az eljerasban r6szt vev6 szem6lyek
('1) Megrende16: A beszerz6si elj6rAsban az eljdr6sok meginditasa a polgermester feladata

6s hateskdre.
(2) Ajenlattev6: Ajenlattev6 az a term6szetes szem6ly, jogi szem6ly, jogi szem6lyis6ggel

nem rendelkez6 gazdasegi tarsasdg, akinek a megrende16 vagy ajAnlatk6rS a felhivest
kdzvetlenril megkrildi, tovabba, aki az Onkormanyzat honlapjan kdzz6tett ajanlati
felhivas alapjAn ajanlatot ny[jt be.

1.5. 6sszef6rhetetlens6g
(1) Osszef6rhetetlen 6s nem vehet f6szt az eljaras el6k6szit6s6ben 6s lefolytaidsAban az

ajenlatk6r6, megrende16 neveben olyan szem6ly vagy szervezet, amely funkci6inak
partatlan 6s targyilagos gyakodisera bermely okb6l, igy killdndsen gazdas69i 6rdek
vagy az elj6rdsban r6szt vev6 gazdas6gi szerepl6vel fennall6 mes kdzos erdek miatt
nem l(epes.

(2) Osszef6rheietlen 6s nem vehei r6szt az eljarasban ajanlattev6k6nt, r6szv6telfe
jelentkez6k6nt, alvellalkoz6k6nt vagy az alkalmassdg igazolds6ban r6szt vev6
szervezetk6ni az ajenblk6t6, megrendel6 6ltal az elj6fassal vagy annak
el6k6szit6s6vel kapcsolatos tev6kenys6gbe bevont szem6ly vagy szervezet, ha
kdzrem(kdd6se az eljaresban a verseny tisziasag6nak s6relm6t eredm6nyezheti. Az
ajAnlatker6, a megrendel6 koteles felhivni az eljards el6k6szit6s6be bevont szem6ly
vagy szervezet figyelm6t arra, ha e bekezd6s alapjan - kllldnosen az altala
n'regszerzett tdbblet-infofmici6kra tekintettel - a beszez6si eljerasban tdd6n6
16szv6tele osszef 6rhetetlens6get eredm6nyezne-

(3) Az ajanlatk6r6, a megrendel6 nev6ben elj6r6 6s az ajenlatk6r6, a megrendel6 altal az
eljerassal vagy annak e16k6szit6s6vel kapcsolatos iev6kenys6gbe bevont szem6ly
vagy szervezet - a )elen szabelyzat 2. vagy 3. rnell6klete szerint - irdsban koteles
nyilatkozni aff61, hogy vele szemben fennSll-e az dsszef6rhetetlens6g.

Il. A beszerz6si 6rt6k 6s az 6rt6khaterok meghatarozesara vonatkoz6 szab6lyok

ll.'1. A beszerz6s 6rt6k6nek meghaterozasa 6s 6rtelmez6se
(1) A beszez6s 6rt6k6n a beszerz6s megkezd6sekor annak targya6rt altalaban k6rt,

illetve kindii - dltalenos forgalmi ad6val szemitoti - legmagasabb osszegii ieljes
ellenszolg6ltatast kell 6rteni (a tovabbiakban: becsUlt 6rt6k).

12) A beszerz6s megkezd6s6n az ajanlatk6r6s, megrendel6s felad6senak
(megkUld6s6nek) id6pontjat kell 6rteni.

11.2. A beszerz6sek 6rt6khatara
A becsillt 6rt6k kiszemitasa sor6n a beszerz6s tergydnak 6rt6k6t 6ves szinten egybe kell
sz6mitani.

Ill. Beszerz6sieljareslefolytatasanakeltalenosrendje
(1) Az Onkormenyzat eset6ben:

a) a 500.000 Ft egyedi 6rt6ket meg nem halad6 beszerz6sek eset6n elegend6
megrenoel6st kLllden a lehetseges szi. it6 r6s76re.
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b) 500.000 Ft egyedi beszerz6s6rt6ket meghalad6 beszerz6sek eset6n legaldbb
3 db ajdnlator kell bekernia leherseges szdllitokt6l

(2) A szabalyzat 6rubeszerzesek t6fgydban az alabbi beszez6sekre terjed ki
a) iisztit6szerek
b) epit6si, karbantartdsi munkelatokhoz szrikseges anyagok
c) rfooaszer
d) egyes m(szaki egys6gek karbantartdseval kapcsolalos dologi kiadesok

A beszerz6si eljares soran az Onkormenyzat, mint rnegrendel6, ajdnlatk6r6 nev6ben
eljer6 szem6lyek, szervezeti egys6gek kdr6t a jelen szahevzal 1. mell6klete
larlalmazza
A megrendel6s, az aj6nlatk6f6s csak akkor krlldhei6 el, ha a megrendel6, ajanlatk6r6
rendelkezik a szerz6d6s teljesitesdt biziosit6 anyagifedezettel, vagy az affa vonalkaz6
biztosit6kkal, hogy a ieuesit6s id6pontjdban az anyagifedezet rendelkez6sre all.
A megrendel6st, valamint az ajenlatk6rest koz6rthet6en, c6lfat6r6en, szabatosan, a
rnagyar nyelv dltaldnos jelent6s6re figyelemmel, 6s a mijszaki tartamra, valamint a
beszerz6si cselekm6ny kdrulm6nyeire tekiniettel kell megfogalmazni es elkrildeni a
lehets6ges szallit6 r6sz6re. Az ajanlatker6st jelen szabdlyzat 4. mell6klete szerinti
tartalommal kell megk0ldeni.
Az eljdrdst megindit6 felhivesban (ajdnlatk6r6s) meg kell hat6fozni az aj6nlatok 6rt6ke-
l6s6nek szemponijait, melyek a k0vetkez6k lehetnek:

a) a legalacsonyabb dsszegil ellenszolgaltatds
b) az dsszess6g6ben legel6nydsebb aj6nlat kiv6lasztesa.

Abban az esetben, ha dsszess6g6ben a legel6nydsebb ajdnlatot kivenjuk kivelasztani,
az eljArest megindit6 felhivesban (ajenlatk6r6s) meg kell haierozni:

a) az osszess6g6ben legel6nydsebb ajanlat megit6l6s6re szolgel6
f6szszempontokat:

b) reszszempontonk6nt az azok siiyat meghatdroz6 - a reszszempont tenyleges
jeleni6s6gevel arAnyban 6ll6 - szorzdszamokai (a tovebbiakban: sdlyszam);

c) az ajanlatok r6szszempontok szerinti tadalmi elemeinek 6rt6kel6se sordn
adhat6 pontsz6m als6 6s fels6 haterat, amely minden r6szszempont esei6ben
azonos.

A beszez6si tevekenyseg iranyitesaval, valamint a feladatok megszervez6sevel 6s
megval6sitasdval kapcsolatos feladalok 6s hateskorok

a) Az Onkormenyzat beszerz6si tev6kenys6genek irdnyitesaert a polgermestef a
felel6s.

b) Az a) pontban meghaterozoit felel6s szem6ly feiadatai killondsen:
- fe Ligyeli a beszez6sek teljes folyamarii, rendszeresen ellel6rzi a

beszerzesi eljaresba bevont dolg026k 6s egy6b szem6lyek tev6kenys6g6t;
- azonnal kdteles kivizsgalni, minden beszerz6st zavaf6 kdrillm6nyt 6s

minden olyan esetet, amely annak eredm6ny6i befolyasolhatja;
- jogkdr6ben m;nden olyan int6zked6st megtesz, illetve koteles megtenni,

amely a beszerz6sek lefolytatesenak jogszer(s6g6t 6s erkolcsi llsztasagat
biztositia:

- rendelkezik a beszez6sekkel kapcsolatos feladatok beosztasera, s azt a
dolg026k munkakdd leiresSban rdgziti, stb.

A beszerz6ssel kapcsolatos teend6k el6k6szit6se 6s koordin5lasa az erre a c6lra a
polgdrmester 6ltal kieldlt szem6ly feladata 6s hat6skdre. Ezen belijrl feladata
k0ldnosen:

a) az ajanlatker6s, szirks6g szerint a dokumentSci6 el6keszitese;
b) az adott beszerz6sn6l 6rv6nyesiteni kivent penzugyi, jogi kovetelm6nyek

meghat6roz6sa;
c) folyamatosan vizsgalja, hogy a beszerz6sek p6nzLlgyi fedezete biztositott-ei

(8)

(e)
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d) rendszeresen ellen6zi a teljesitesek szez6d6sszer(s6g6t, a szolgaftates 6s
ellenszolg6ltat6s, aranydt 6s osszhangjati

e)gondoskodik a beszezdsekkel kapcsolatos adminisztr5ci6s feladatok
ellaiase16l;

0 azonnal tdj6koztatja a szervezet vezet6j6t, ha feladatkdr6be tartoz6
munkiijenak vegz6se sor6n szabalytalansagot vagy a szervezet m(k6d6si
kdfe vonatkozasdban c6lszerijtlens6get tapasztal, 6s a jogkdf gyakorl6janeT
int6zked6s megt6tel6t kezdem6nyezi, stb.;

g) jelen szabdlyzatban meghat6rozott egy6b feladatok v6grehajtAsa.
Az onkormenyzat a szerz6d6sek kot6s6re vonatkoz6 e16irasok (kotelezetts6gv6llalas,
p6nzLlgyi ellenjegyz6s sib.) betartdsaval kdti meg a szerz6d6st a legjobb arajdnlatot
ad6val. Amennyiben az ajdnlat benyrjt6ja visszal6p,6s az ajanlatk6r6sben ezen
kit6tel szerepel - akkor a szervezet jogosult az eredm6ny kihirdet6sekor a kdvetkez6
legkedvez6bb ajanlatot tev6vel megkotni a szerz6d6si.
Az dllamhaztartesr6l sz6l6 2011.6vi CXCV. tdrveny (a tovibbiakban: Aht.) 37. S (1)
bekezd6se alapj6n a kdtelezeits6gvellalasnak (megrendel6snek, szez6d6snek) mindig
irasban kell megtdd6nnie. Az Sllamhdztartasr6l sz6lo torveny v6grehajtesdr6l sz6l6
368/2011. (XIl.31.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Avr.) 53 S (1) belezd6se alapjan
nem szuks6ges el6zetesen az ir;sbeli kdtelezetts6gvellalas az olyan kifizet6sek
teljesit6sehez, amelynek:

a. 6rt6ke a szAzezer fodntot nem 6ri el,
b. a fizet6si sz6m16kr6l a szamlavezet6 Aftal leemelt dij, juiiatas, a kUlfoldi

penzertekben vallalt kotelezetts6g arfolyamvesztes6ge, vagy
c. az Aht. 36. S (2) bekezdese szerinii egy6b fizetesi kdtelezetts6gnek min6slil.

A szerz6d6s teljesit6s6vel, m6dositAsAval, megszlintetes6vel kapcsolatos felt6telekre
vonatkoz6 el6irasokra a Ptk. rendelkez6seit kell alkaimazni.

lV. Egyes beszerz6si eljeras lefolytatesanak rendie

A szervezet a lll. fejezet (1) bekezd6senek b) pontja alapjen bek6rt ajdnlatok
elbifelasara legaldbb 3 f5s biral6bizottsagoi (tov6bbiakban: bir616bizottsiig) hoz l6tre,
amely iresbeli szakv6lem6nyt 6s dont6si javaslatot k6szit a beszerz6si eljdr6st lezdr6,
ddnt6st hoz6 polgermester r6sz6re.
A biftil6bjzotts69 tagjaira a polgdrmester tesz javaslatot a kepvisel6{esilllet fe16, aki
ddnt a bizottsagi tagok szem6ly6r6l- A bizottseg tagjajnak megbizatisa visszavonasig
ervenyes.
A bire16 bizottsagot a beszerzesek targyat6l fuggetlenul azonos szem6lyek alkotjak.
A biritl6 bizottseg tagjait Ligy kell kijel6lni, hogy legalebb 1-1 tag a megfelel6 jogi, az
ajanlattev6k - beszerz6s targya szerinii - gazdasagi-p6nzLlgyi, illeive mijszaki
alkalmassegenak a megit6l6s6re vonatkoz6an megielel6 szak6rtelemmel
fendelkezzenek.
Az ajanlatok felbontdsakor a biral6 bizottsag kdteles megallapitani az ajanlatok
6rv6nyess6g6t, illetve eseileges 6rv6nytelens6g6t.
Erv6nytelennek kell min6siteni az ajanlatot, ha:

a) az ajanlatt6teli haterid6 lejArta utan ny'ijtottAk be,
b) az a felhivasban foglall formai 6s tartalmi kdvetelm6nyeknek nem felel meg,
c) az ajenlatiev6, illetve alv6llalkoz6ja nem felel meg az osszef6rhetetlens6gi

kdvetelm6nyeknek,
d) az ajanlatiev6 nern felel meg a szez6d6s teljesit6s6hez szriks6ges

alkalmassagi kovetelmdnyeknek,
e) az Ajdnlattev6 aj6nlaieban meghatdrozoit ellenszolgaltat6s m6rt6ke el6ri a

Kbtv. szerinti kdzbeszerz6si 6d6khat6rt.

(1 1)

(12)

(1)

(2\

(3)
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0 egy6b m6don nem feiel meg az ajanlati felhivAsban, valamint a
jogszab6lyokban meghatArozott felt6teleknek.

(4) Az ajenlatok felbontdsdr6l, ismertet6s6r6t, az 6rv6nytelen ajdntatokr6t jegyz6kdnyvet
kell k6sziteni, melynek elk6szit6s66rt a polg6rmester 6ltal erre a c6lra kijeldlt szem6ly
a felel6s. A jegyz6kdnyvnek legal6bb a kdvetkez6ket kell iadalmaznia:

a) az ajanlat felboniesdnak helyet, idej6t,
b) az ajanlatot felboni6 szem6lyek nev6t,
c) az ajAnlattev6 nev6t, szekhely6t (lak6helyet),
d) az aj6nlattev6 altal k6rt ellenszolgdltatest,
e) az ajenlattev6 dltal vdllalt teljesitesi haierid6t,
0 az 6rv6nyielennek min6sitett aj6nlatokat,
g) az ajanlata erv6nytelens6genek okdt,
h) az ajenlatokra vonatkoz6 egy6b kUldnleges kdrulm6nyeket,
i) az aj6n'aiot felbont6k aldiresat,

(5) A beszerzesi ejerSst lezer6 ddnt6st a lll. fejezet (1) bekezd6s b) pontja alapjan bekert
ajenlatok vonatkoz6sdban a polgermester hozza meg.

- (6) A beszerz6si eljir6st lezdr6 ddnt6sr6l, az ajanlatok elbires6r6l, a ddntest kdvet6 8
napon belUl iresban tij6koztatni kell az aj6nlattev6ket, mely tdjekoztatds elkllldes66rt a
polg6rmester alial erre a c6lra kijelolt szem6ly a felel6s.

V, Besze126seklebonyolitasanakellen6126se
(1) A beszez6si eljdrdsok bels6 ellen6z6si rendszerben tdrt6n6 ellen6z6se a jegyz6

ha6skd16be tartozik.
Az ellen6zes soren kirldnos gondot kell forditani a szabalyszer(s6gre, az elbir6l6s
szempontjainak el6k6szit6s6re, 6s azok elbirelas soren tdft6n6 6rv6nyesitdsdre.

(2) Amenny'ben a beszezdsi eljerassal kapcsolatban jogorvoslati elj6res indul, arr6l a
polg6rmester kdteles a k6pvisel6-testUletet halad6ktalanul taj6koztatni.

Vl, Zar6 rendelkez6sek
(1) Az dnkorm6nyzat beszerz6s6t v6gz6 szem6lyek 6s szervezetek kotelesek a vonatkoz6

jogszabdlyok 6s jelen szabalyzat el6ir6sait attanulmanyozni, 6rtelmezni es az azokban
foglaltak szerint a t6[]k eLvdrhat6 gondosseggal eljdrni.

(2) A,z 1. pontban megjeldltek - amennyiben megit6l6siik szerini sziiks6gesse v6lik a jelen
szabSlyzat kieg6szit6se, vagy m6dositesa - indokolt 6szrev6ieleikkel, illetve konkr6t
javaslataikkal kotelesek azt kezdem6nyezni.

(3) Jelen szab'lyzat 2017. jtlius '1'1. napjdn l6p hatalyba 6s rendelkezeseit a
hat6lybalep6set kdvet6en felmerult beszerzesek eset6ben kell alkalmazni.

lvlagy, 2017. jolius 10.

Czirj6k lstuen
polgafmester

Szilv6si Agota Andrea
jegyzo

Zand6ki

Jelen szabalyzatot l\4agy Kdzs6g Onkormanyzatanak K6pvisel6-testulete a 9712017. (Vll.1O.)
6nkormanyzati hatArozataval j6vAhagyta.



MAGy K0zsEG oxxoRrr,tAxyzara
seszERzEssK r,reoNyor,irAsAxer szanAr,yzeta

1 melteklet

A beszerz6si eljeras soran az dnkormanyzat nev6ben elji16 szem6lyek (szervezetek)

Beszez6s tefgya Beszerzes (becsi.tlt)
egyedi ert6ke (nett6
Fr)

lvlegrendel6sre Ajanlatkeresre

Jogosult szem6ly (szervezeti egys6g)

poLgarmester jegyzo



MAGy KOzsEG oNr<oRuANyzeta
BESZERZESEK r,se oNyor,itAsANax szaeALyzara

2.

Osszef6rhetetlens6gi nyilatkozat

Alulifott

;;,".; ;;-;,;;;r."* ,"*, .uu; ;;, ;;;.* ;,1 ll:'
...... polgermester) ajdnlatker6 6ltal meginditoti beszerz6si

bevont szemely ktelentem, hogy a beszerz6si szabdlyzai 1.5. pontja

iisszef6rhetetlens6g velem szemben nem all fenn.

tergyban lefolytatand6

besze126si eliaressal kapcsolatban teszem.

Kelt:

nyilatkozattevd al6i16sa

mell6klet

(lakcim:

a Lragy

k6pviseli:

eljarSsba

szerinti

Jelen nyilatkozatomai a Magy Kozseg Onkormdnyzata eltal a



MAGY KOZSEG ONxoRuArvyzera
spszERzEstK LEsot {yoLirAsANaK szasAlyzarn

3. mell6klet

Osszef 6rhetetlens6gi nyilatkozat

Alulirott (lakcim:

;;;,; ;";;,;,;,;",;;;; ;;,; ;";; ;0";:;";; *;,;;,, ]''l"l :':i:
polg6rmester) ajanlatk616 6ltal megindiiott beszerz6si eljArasba bevoni szervezet

kepvisel6je

kijelentem, hogy a beszerz6si szabalyzat 1.5. pontja szerinti osszef6rhetetlens69 az;ltalam

k6pviselt szervezettel szemben nem all fenn.

targyban lefolytatand6

beszerz6si eli6f6ssal kaDcsolatban teszem.

Keli:

nyilatkozattev6 alairasa

Jelen nyilatkozatomat a Magy Kdzs6g Onkormenyzata eftal a



MAGY K0zsEc ouroRuAuyzara
BESZERZESEK Lre oNyor.irAsAxer szasAlyzere

4. melleklet

Ajenlatk616s
tev6kenys6g elv6gz6s6re

l. Ajenlatk6r6:
Neve:
Cime:
K6pvisel6je:
Telefon/fax;
E-mail:
Kapcsolattart6 neve:
Telefon/fax:
E-mail:

ll. A beszerz6s tirgya:

lll. A sze126d6s tipusanak meghalarozasa:

lV, A szerz6d6s id6tartama (vagy a teljesit6s hatarideje):

V. A teliesites helye:

Vl. Fizet6sifelt6telek:

Vll, Alkalmassegiktivetelm6nyek;
(M(szaki, illetve szakmai alkalmasseg, a megk6vetelt igazolasi m6d)

Vlll. AjAnlatok 6rt6kel6s6nek szempontja:

IX. Az ajanlatok benyfjt6sat kitvet6 hienyp6tlSsi lehet6s6g meghaterozesa, vagy
annak kiza16sa:

X. Aj6nlatt6teleihatarid6:

Xl. Az ajanlatok beny[jtasenak helye:

Xll. Az ajinlatt6tel nyelve:

Xlll. Az ajanlatok felbontes6nak helye, id6pontja, a bontSson r6szv6telre jogosultak
megnevezdse:

XlV, Annak meghatarozesa, hogy az eljeresban lehet-e targyalni vagy ajanlatk615 az
ajanlatokat targyalis n6lkiil biralj el:

XV. A szerz6d6skiit6s tervezett id6pontja:

XVl. Tdbbvaltozati ajdnlat l6tele megengedett-e?

XVll. R6sz ajanlatt6tel megengedett-e?

10



MAGY K0ZSEG ONTORUANYZATA
BESZERZESEK LEsoNyorirAsANax szegALyzata

XVlll.Az aj6nlatt6tel ajanlati biztosit6k adasahoz kdtdtt?

XlX. A dokumentaci6 rendelkez6s6nek m6dja:

XX. Az ajenlatok dsszeellitasenak tartalmi 6s formai kdvetelm6nvei:

XXl. Egy6b informeci6k

XXll. Erv6nytelen az ajenlat:

XXlll.Tergyi munkeval kapcsolatban beszerezhet6 tovibbi informeci6k beszerz6s6nek
helye, cime:

ajanlatk6r5 al6iresa

11



MAGY KoZSEG 0NxoRuANyzara
sesznRzEsEr LEnouyolirAsANex szasAlyzara

5. mell6klet

Megisme16si nyilatkozat

A fti]agy Kozs6g Onkormdnyzata 2017. A7. f.-t5l hatelyos Beszez6sek lebonyolitdsAnak
szabi\lyzaleban foglaltakat megismertem. Tudomdsul veszem, hogy az abban leirtakat a
munkam sorin koteles vagyok betartatni.

Nev Feladat,
haiask6r

Datum AlairSs

12



A K6pvisel6-testtilet:

MAGY KOZSEG
ONKORMANYZATA

KEPVISEL6-TESTULETENEK

...../2017. (Vlt.1o.)
ONKORMANYZATI

HATAROZATA

szdk6kit fehijitasehoz anyagi forras biztositesa16l

megismerte Czirjek Istvin polgarmester taj6koztatasat a szdk6k[t
fel(jitesenak munkelatai16l 6s az aldbbi ddnt6seket hoztat

-',*.'
A fenii feladat kdlts6geire a 2017. evi kdltsegvet6s."lgrh6re 600.000,- Ft,
azazHalszezezet lotint el6iranyzatot biziosit. , .ia.'r. '1i. .
Felhivja Czirjek lstvan polgarmestert a fentiekrier<, megfelel6
kdtelezetts6gvellalas onkormanyzat nev6ben tdrt6n6 megkitt6g-ere 6s a
k6pvisel6-testUlet ut6lagos taj6koztatasAra.

Felhivja Szilvdsi Agota jegyz6t k megfele16 k6telezetts6gvallalis
kdlts6gvet6si rendeleten iort6n sere.

Hat6rid6: azonnal
Felel6s: polgarmestef



MAGY KOZSEG
ONKORMANYZATA

KEPVISEL6-TESTULETENEK

.... .t2017 . lv .10.l
ONKORMANYZATI

HATAROZATA

szennyvizberuhazassal kapcsolatos lakossagi t6j6koztatas id6pontjSnak 6s helyszin6nek
meghaterozSs616l

A K6pvisel6-testiilet:
megismerte Cznjek lstvdn polgarmester
szennyvizberuhdzessal kapcsolatos lakossagi t6j6
dont6st hozia:

eszt6s6t a
6s az alabbi

a
,


