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Képviselő-testületének

2009. szeptember 01. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen hozott határozatok:

141/2009. (IX.01.) számú határozattól     142/2009. (IX.01.) sz. határozatig



J e g y z ő k ö n y v

Készült  Gomba  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2009.  szeptember  01. 
napján18 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  nyilvános üléséről.

Jelen voltak: jelenléti ív alapján

Lehota Vilmos
Üdvözölte az ülésen megjelent képviselőket, külön köszöntötte a jegyzőt. 
Megállapította,  hogy  8  képviselő  megjelent,  Szabó  Gyula  és  Szegedi  Csaba  képviselők 
jelezték,  hogy  később  érkeznek.  Megállapította,  hogy  a  Képviselő-testület  ülése 
határozatképes. 
Ismertette,  hogy  a  „200  M  HUF  összegű  hitel  felvétele  Gomba  Község  fejlesztési  célú 
beruházásainak megvalósítása érdekében az MFB „Sikeres Magyarországért„ Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében„ napirendi pont tárgyalása és Kalmár Attila 
kérelmének elbírálása ügyében került összehívásra a Képviselő-testület ülése.

Elmondta,  hogy  Gomba  Község  Önkormányzata  2009.  augusztus  7.-én  a  Közbeszerzési 
Értesítőben ajánlattételi  felhívást  tett  közzé 200 M HUF hitelösszeg felvétele céljából.  Az 
ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2009. szeptember 
1-én  14.00  óráig  nem  nyújtottak  be  ajánlatot.  A  Bíráló  Bizottság  tájékoztatást  adott  a 
sikertelen  közbeszerzési  fordulóról  és az eljárás  tovább folytatásával  egyetértett.  A Bíráló 
Bizottság  javaslata  alapján  az  előterjesztés  határozati  javaslata  szerint  az  eddig  nyílt 
közbeszerzési  eljárás  továbbfolytatódhat  meghívásos  eljárásként.  A  közbeszerzési 
döntőbizottság felé  megszövegezésre  került  a beadvány,  ebben három ajánlattételre  felkért 
pénzintézet van megnevezve. A Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet, az Erste Bank és a CIB 
Bank.  A hirdetmény  közzététele  nélküli  tárgyalásos  közbeszerzési  eljárás  szakértői  díjára 
300.000.-Ft + ÁFA összeg biztosítását javasolta a közbeszerzési eljárásra rendelkezésre álló 
előirányzat terhére. 
Kérdezte az előterjesztéssel kapcsolatos hozzászólásokat, véleményeket.

Tasi Péter
Javasolta, hogy az ajánlattételre felkért pénzintézetek között a Raiffeisen Bank és a Magyar 
Fejlesztési Bank Zrt. is kerüljön meghívásra.

Lehota Vilmos
További hozzászólás nem lévén, kérte, hogy aki a kiegészített határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 

Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     141/2009. /IX.01./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja 
a  „200  M  HUF  összegű  hitel  felvétele  Gomba  Község  fejlesztési  célú 
beruházásainak  megvalósítása  érdekében  a  MFB  „Sikeres  Magyarországért” 
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében” (KÉ-15453/2009) 
tárgyú,  egyszerű  közbeszerzési  eljárás  eredményére  adott  Bíráló  Bizottsági 
javaslatot, mely alapján az eljárás eredménytelen.

2



2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az eljárás eredményéről szóló 
tájékoztató Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéséről gondoskodjon.

3.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  közbeszerzési 
szakértővel a 200 M Ft fejlesztési célú hitel felvétele érdekében - a Kbt. 252. § (1) 
bek.  a)  pontja  alapján  -  készíttessen  el  egy  hirdetmény  közzététele  nélküli 
tárgyalásos  közbeszerzési  eljárás  lefolytatására  irányuló  ajánlattételi  felhívást  és 
dokumentációt, melyben a tervezetben szereplő 3 pénzintézet mellett a képviselő-
testület kérje fel a Magyar Fejlesztési Bank Zrt-t és a Raiffeisen Bankot is. 

4. A  képviselő-testület  a  hirdetmény  közzététele  nélküli  tárgyalásos  közbeszerzési 
eljárás  szakértői  díjára  300 ezer  forint  + ÁFA összeget  biztosít  a  közbeszerzési 
eljárásra rendelkezésre álló előirányzat terhére. 

Határidő: értelemszerű
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Tájékoztatta  a képviselő-testületet,  hogy Kalmár Attila a Gomba 0166/51.  hrsz.-ú ingatlan 
rendezési  tervben  tervezett   módosítása  érdekében  2006.  szeptember  15-én  befizetett  az 
önkormányzat számlájára 720.000.-Ft-ot. Az ügy elhúzódására való tekintettel nevezett kéri a 
720.000.-Ft visszautalását. A befizetés óta eltelt időszak kamataitól eltekint. Javasolta, hogy 
nevezett  részére  a  720.000.-Ft  kerüljön  visszautalásra.  Kérte,  hogy  aki  ezzel  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.

Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     142/2009. /IX.01./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a  Kalmár  Attila  által  benyújtott  kérelmet  és  az  alábbi  határozatot 
hozta:

1. A  Képviselő-testület  a  kérelemben  foglaltakkal  egyetértve 
utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  Kalmár  Attila  részére  a  2006. 
szeptember 15-én - a rendezési terv módosítása kapcsán befizetett - 
720.000.- Ft-ot haladéktalanul fizesse vissza.

Határidő: azonnali
Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek munkáját és az ülést 18.20 órakor bezárta.

Kósa Erzsébet Anikó Lehota Vilmos
         jegyző   polgármester

3


