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JEGYZŐKÖNYV  

 
Szám: 2/2018.  
 
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 7-én 14  órai 
kezdettel megtartott nyilvános üléséről  
 
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. 
 
Jelen voltak:
Völfinger Béla polgármester 
Horváth József képviselő 
Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselő 
Ilkó Sándor képviselő 
Léhner Ilona képviselő 
Milinszki Tibor képviselő 
Sutóczky György képviselő  
 

 
 
 
 
 
 
 

Tanácskozási joggal meghívott: Vassné Butkovics Andrea vezető főtanácsos Fehér Mária  
                                                     címzetes főjegyző megbízásából 
 
Távol maradt:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
                                                         
Völfinger Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fő képviselő 
közül megjelent 7 fő, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta.  
Javaslatot tett az ülés napirendjére: 
 

N a p i r e n d  
 
 

1./ A közbeszerzési szabályzat és a 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./ Közbeszerzési eljárás megindítása „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,  
     munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” pályázat keretében  
     „Kisdedóvótól a XXI. századi óvodáig Pápateszéren” tárgyában  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
3./ Kivitelezői ajánlattételi felhívás megküldése gazdasági szereplők részére  „A foglakoztatás és  
     az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások   
     fejlesztésével” pályázat keretében „Kisdedóvótól a XXI. századi óvodáig Pápateszéren”   
     tárgyban  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
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4./ A közbeszerzési eljárás lefolytatására létrehozott bizottság tagjainak megnevezése 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta.  
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ A közbeszerzési szabályzat és a 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt közbeszerzési szabályzat és közbeszerzési terv tervezetét  
ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják el. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 

11/2018. (II. 7.) határozat 
 

                   PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete   
       a Közbeszerzési szabályzatot és a 2018. évi közbeszerzési tervet 
       a melléklet szerint elfogadta.  

 
 
2./ Közbeszerzési eljárás megindítása „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,  
     munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” pályázat keretében  
     „Kisdedóvótól a XXI. századi óvodáig Pápateszéren” tárgyában  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy fogadják el a határozati javaslatot. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
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12/2018. (II. 07.) határozat 
 

            PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
„A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 
 munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” 
 pályázat keretében „Kisdedóvótól a XXI. századi óvodáig  
Pápateszéren” tárgyában a közbeszerzési eljárást megindítja.  
Az eljárás fajtása: nyílt eljárás, a nyílt eljárás nemzeti 
eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ban 
foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával. 
 
Határidő az eljárás megindítására: 2017.02.09. 
Felelős:  Völfinger Béla 
               polgármester 

 
 
3./ Kivitelezői ajánlattételi felhívás megküldése gazdasági szereplők részére  „A foglakoztatás és  
     az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások   
     fejlesztésével” pályázat keretében „Kisdedóvótól a XXI. századi óvodáig Pápateszéren”   
     tárgyban  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot  ismertette.  
Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:   
 
 

13/2018. (II. 07.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy „A foglakoztatás és  az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével” pályázat keretében „Kisdedóvótól a XXI. századi óvodáig 
Pápateszéren”  tárgyban az ajánlattételi felhívás az alábbi gazdasági  
szereplőknek kerüljön megküldésre: 
1. Név: Ostrya Bt. 
    Cím: 8500 Pápa, Kodály Zoltán u. 4. 
2. Név: Lombard-91 Kft. 

      Cím: 8500 Pápa, Második u. 6. 
3. Név: Csizmadia és Társai Kft. 

                  Cím: Pápa, Negyedik u. 62/b. 
4. Név: Bótakő Kft. 

                  Cím: 8500 Pápa, Tapolcafői u. 27. 
5. Név: Silépber Kft 

                  Cím: 8500 Pápa, Huszár ltp. 2. 4/4. 
 
 Határidő: 2018. 02. 09. 

Felelős: Völfinger Béla polgármester 
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4./ A közbeszerzési eljárás lefolytatására létrehozott bizottság tagjainak megnevezése 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
        
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy fogadják el a határozati javaslatot. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 

14/2018. (II. 07.) határozat 
 

            PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a közbeszerzési eljárásban a Bíráló bizottságban való részvételre 
az alábbi személyeket kéri fel: 

- dr. Vándor Csaba – jogi szakértelem biztosítására, 
- Helyes Péter – az előírt közbeszerzési szakértelem biztosítására, 
- Vassné Butkovics Andrea – a pénzügyi szakértelem biztosítására. 
- Németh Tamás – építési műszaki ellenőrt – a beszerzés tárgya szerinti 

szakértelem biztosítására. 
 

Határidő: 2018. 02. 09. 
Felelős:   Völfinger Béla 
                polgármester 

 
 
 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  15 órakor bezárta.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
Fehér Mária                                                                                             Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                    polgármester 


