
Gomba Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2011. június 16. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen hozott határozat:

88/2011. (VI.16.) határozattól a 91/2011. (VI.16.) számú határozatig



J e g y z ő k ö n y v

Mely készült Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 16. napján 
18.00 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 az ülésen 6 képviselő megjelent, a Képviselő-testület ülése határozatképes. 

Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a rendkívüli ülés összehívására azért került sor, mert 
a  Ügyrendi  Bizottság a  közbeszerzési  szabályzat  szerint  bíráló  bizottságként  áttekintette  a 
hulladékkezelési  feladatok  ellátása  érdekében  lefolytatott  közbeszerzési  eljárás  során 
beérkezett ajánlatokat, és a döntésre vonatkozó javaslatát előkészítette. 

Javasolta az egyetlen napirend elfogadását, kérte aki egyetért azzal, hogy a rendkívüli ülés 
napirendjeként  a  képviselő-testület  elfogadja  a  Gomba  Község  Önkormányzata,  mint 
ajánlatkérő  által  kezdeményezett,  „Gomba  Község  közigazgatási  területén  települési 
kommunális szilárd hulladék rendszeres gyűjtése, elszállítása, a fogyasztók számára könnyen 
hozzáférhető  ügyfélszolgálati  és  tájékoztatási  rendszer  működtetése,  közszolgáltatási  díjak 
számláinak  kiállítása  és  a  díjak  beszedése”  tárgyú,  egyszerű  közbeszerzési  eljárás 
eredményének megállapítására vonatkozó javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze. 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

88/2011. /VI.16./ számú határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2011.  június  16-i  rendkívüli 
nyilvános  ülés napirendi pontját az alábbiak szerint fogadta el:

1.) Javaslat a  Gomba  Község  Önkormányzata,  mint  ajánlatkérő  által  kezdeményezett, 
„Gomba Község közigazgatási területén települési kommunális szilárd hulladék rend-
szeres gyűjtése, elszállítása, a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgá-
lati és tájékoztatási rendszer működtetése, közszolgáltatási díjak számláinak kiállítása és 
a díjak beszedése” tárgyú, egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének megállapításá-
ra

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester
Előkészítő: Tóth József Ügyrendi Bizottság elnöke
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1. napirend
Javaslat a Gomba Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által kezdeményezett, 

„Gomba Község közigazgatási területén települési kommunális szilárd hulladék rendsze-
res gyűjtése, elszállítása, a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálati és 
tájékoztatási rendszer működtetése, közszolgáltatási díjak számláinak kiállítása és a dí-
jak beszedése” tárgyú, egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy az ülés elején kiosztásra került a bíráló bizottság elnöke által a napirendi pont 
tárgyában készített előterjesztés. Kérte a képviselőket, hogy az előterjesztés megismerése után 
mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

Dr. Zimonyi Károly
Az előterjesztés világosan megfogalmazza a szakértői javaslaton nyugvó döntési javaslatot. A 
maga részéről támogatja. 

Tóth József
Érintettségét jelentette be a napirendi pont döntéshozatala során, tekintettel arra, hogy a bíráló 
bizottsági munkában részt vett. Kérte a képviselő-testületet, hogy a szavazásból zárja ki.   

Lehota Vilmos
Megkérdezte a képviselő-testületet, egyetért-e azzal, hogy Tóth József érintettségre vonatkozó 
bejelentését  tudomásul  veszi,  s  a  napirendi  pont  során  hozott  döntéshozatal  alkalmával  a 
szavazásból kizárja. Kérte ezzel egyetért,  az kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően 
megállapította, hogy 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett, ellenvélemény nélkül az alábbi döntést hozta:

89/2011. /VI.16./ számú határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth József érintettségre tett 
bejelentését  a  „Gomba Község közigazgatási  területén  települési  kommunális 
szilárd hulladék rendszeres gyűjtése, elszállítása, a fogyasztók számára köny-
nyen hozzáférhető ügyfélszolgálati és tájékoztatási rendszer működtetése, köz-
szolgáltatási díjak számláinak kiállítása és a díjak beszedése” tárgyú, egyszerű 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása során elfogadta, és az ered-
mény megállapítására vonatkozó szavazásból kizárta. 

Határidő: azonnali
Felelős:   Lehota Vilmos polgármester

Szabó Gyula
Szintén a bíráló bizottsági munkában történő részvételére tekintettel jelentette be érintettségét 
a napirendi pont döntéshozatala során. Kérte a képviselő-testületet, hogy a szavazásból zárja 
ki.   

Lehota Vilmos
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Megkérdezte  a  képviselő-testületet,  egyetért-e  azzal,  hogy  Szabó  Gyula  érintettségre 
vonatkozó  bejelentését  tudomásul  veszi,  s  a  napirendi  pont  során  hozott  döntéshozatal 
alkalmával  a  szavazásból  kizárja.  Kérte  ezzel  egyetért,  az  kézfelemeléssel  jelezze.  A 
szavazást követően megállapította, hogy 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett, ellenvélemény nélkül az alábbi döntést hozta:

90/2011. /VI.16./ számú határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Gyula érintettségre tett 
bejelentését  a  „Gomba Község közigazgatási  területén  települési  kommunális 
szilárd hulladék rendszeres gyűjtése, elszállítása, a fogyasztók számára köny-
nyen hozzáférhető ügyfélszolgálati és tájékoztatási rendszer működtetése, köz-
szolgáltatási díjak számláinak kiállítása és a díjak beszedése” tárgyú, egyszerű 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása során elfogadta, és az ered-
mény megállapítására vonatkozó szavazásból kizárta. 

Határidő: azonnali
Felelős:   Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos

Kérte, aki egyetért a bíráló bizottság által előkészített előterjesztés végén szereplő határozati 
javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapította, hogy 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

91/2011. /VI.16./ számú határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  „Gomba 
Község közigazgatási területén települési kommunális szilárd hulladék rendszeres 
gyűjtése, elszállítása, a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálati 
és tájékoztatási rendszer működtetése, közszolgáltatási díjak számláinak kiállítása 
és a díjak beszedése” tárgyú, egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének megál-
lapítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja 
„Gomba Község közigazgatási területén települési kommunális szilárd hulladék 
rendszeres  gyűjtése,  elszállítása,  a  fogyasztók  számára  könnyen  hozzáférhető 
ügyfélszolgálati  és  tájékoztatási  rendszer  működtetése,  közszolgáltatási  díjak 
számláinak kiállítása és a díjak beszedése” tárgyú, egyszerű közbeszerzési eljárás 
eredményére  adott  Bíráló  Bizottsági  javaslatot,  mely  alapján  Ledniczki  Tibor 
egyéni vállalkozó és a Remondis Dabas Kft. ajánlata érvényes, azonban az eljárás 
a Kbt. 92. § c) pontja alapján eredménytelen.

2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy
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a. az eljárás eredményéről szóló Összegezést készíttesse el, és az ajánlattevők ré-
szére juttassák el, 

b. az eljárás eredményéről  szóló tájékoztató Közbeszerzési Értesítőben történő 
megjelentetéséről gondoskodjon,

c. az új eljárás megindításáról szóló felhívást készíttesse el.  

Határidő: értelemszerű
Felelős:   Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek munkáját és az ülést 18,25 órakor bezárta.

Kósa Erzsébet Anikó Lehota Vilmos
           jegyző               polgármester
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