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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. március 14-i ülésének 

 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:27-28 

 rendelete: 5 

 
  

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

 

1./ Előterjesztés „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” tárgyú 

közbeszerzési eljárás lezáró döntésre 

2./ Előterjesztés a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 

 

 
 

 

H A T Á R O Z A T A I 
 

 
 

27/2018.(III.14.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. március 14-i ülés napirendi pontjára 

tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

28/2018.(III.14.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, név szerinti szavazással, az alábbi 

határozatot hozza: 

 

I. A „Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda konyhafejlesztése” tárgyú nemzeti értékhatárt 

elérő, Kbt. 115.§ szerinti közbeszerzési eljárásban érvényesnek nyilvánítja a 

SZIRA-AQUA Kft. (4150 Püspökladány, Táncsics u. 10.) ajánlattevő ajánlatát.  

 

II. A „Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda konyhafejlesztése” tárgyú nemzeti 

értékhatárt elérő, Kbt. 115.§ szerinti közbeszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja. 

  

III. A „Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda konyhafejlesztése” tárgyú nemzeti 

értékhatárt elérő, Kbt. 115.§ szerinti közbeszerzési eljárás nyertese a SZIRA-

AQUA Kft. (4150 Püspökladány, Táncsics u. 10.) ajánlattevő. 

 

A szerződés az alábbi feltételekkel kerül megkötésre: 

 

Értékelési részszempont megajánlott érték 
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1. Ajánlati ár  
nettó 26.706.921,- Ft + ÁFA, azaz 

bruttó 33.917.790,- Ft 

2. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan 

szakember, aki közhasználatú épület építésében 

és/vagy felújításában szerzett gyakorlattal 

rendelkezik (igen/nem) 

igen/nem 

(a megfelelőt kérjük aláhúzni) 

3. Jótállás (hónap, maximum 36 hónap) 24 hónap 

4. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása 

(fő, maximum 5 fő) 
0 fő 

 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírásra a közbeszerzés tekintetében. 

 

Határidő: 2018. március 31. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 14-i üléséről, 

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének Tanácskozótermében, 

Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 

 

 

Jelen vannak: Tóthné Verő Tünde polgármester, Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester, 

Bácsó Balázsné, Győri Balázs, Mile Tünde Enikő, Szabó László, Varró Géza képviselők 

 

 

Jelen vannak továbbá: Pánti Zoltán aljegyző 

       Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 14.00 órakor megnyitotta. 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester  

 Üdvözölte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, mert a 7 képviselőből 7 jelen van. A napirendi pontokra az alábbiak szerint 

teszek javaslatot: 

 

 

1./ Előterjesztés „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” tárgyú 

közbeszerzési eljárás lezáró döntésre 

2./ Előterjesztés a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták:  

 

27/2018.(III.14.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. március 14-i ülés napirendi pontjára 

tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

1./ Előterjesztés „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” tárgyú 

közbeszerzési eljárás lezáró döntésre 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
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 Délelőtt megérkezett az előterjesztés, a bíráló bizottság délelőtt ült össze. A lezáró 

dokumentumokat elkészítették, három árajánlat érkezett és van egy határozati javaslat. Ár- 

érték arány, illetve súlyozott pontozással lett kiválasztva a legkedvezőbb ajánlattevő. De 

aljegyző úr ott volt délelőtt. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A bíráló bizottsági ülésen ott voltam. Január 16-án volt a testületi ülés amikor az eseti 

közbeszerzési szabályzatot fogadtuk el. Végül három árajánlat érkezett meg határidőre. 

Megérkezett a három árajánlat. Három értékelési szempont volt, az ajánlati ár súlyszáma 70%, 

akkor a teljesítésbe bevonásra kerülő 1 fő szakember aki közhasználatú épület építésében vagy 

felújításában szerzett gyakorlattal rendelkezik a súlyszáma 20%, a jótállás 5 %, a hátrányos 

helyzetű munkavállalók alkalmazása 5%. Mi részletesen végig mentünk az értékelésen. Három 

pontban döntünk. A SZIRA-AQUA-nak mint ajánlattevőnek érvényesnek nyilvánítjuk az 

ajánlatát. Magát az eljárást eredményesnek minősítjük. Végül SZIRA-AQUA-t nyertesnek 

kihirdetni vele szerződést kötni, felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy ezekkel a 

feltételekkel kösse meg a vállalkozói szerződést. Annyit kell még tudni, hogy amikor feltöltésre 

kerül a honlapra az eredmény. Hétfőn fogják feltölteni az adatokat, utána 5 napos 

szerződéskötési moratórium van. Ez az előírás, így vélelmezhetően két hét múlva kezdhetik el 

a munkálatokat.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Március 26-án írhatjuk alá a szerződést és aztán kezdhetik el a munkálatokat. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Ami még nagyon lényeges, törvényi előírás, hogy név szerinti szavazás kell. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezzel kapcsolatban kérdésetek? Amennyiben nincs akkor szavazásra teszem fel.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Igen. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Igen. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Igen. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Igen. 

 

Szabó László képviselő 

 Igen. 

 

Varró Géza képviselő 

 Igen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen. 7 igen szavazattal egyhangúan a Képviselő-testület elfogadta. 
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28/2018.(III.14.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, név szerinti szavazással, az alábbi 

határozatot hozza: 

 

IV. A „Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda konyhafejlesztése” tárgyú nemzeti 

értékhatárt elérő, Kbt. 115.§ szerinti közbeszerzési eljárásban érvényesnek 

nyilvánítja a SZIRA-AQUA Kft. (4150 Püspökladány, Táncsics u. 10.) 

ajánlattevő ajánlatát.  

 

V. A „Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda konyhafejlesztése” tárgyú nemzeti 

értékhatárt elérő, Kbt. 115.§ szerinti közbeszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja. 

  

VI. A „Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda konyhafejlesztése” tárgyú nemzeti 

értékhatárt elérő, Kbt. 115.§ szerinti közbeszerzési eljárás nyertese a SZIRA-

AQUA Kft. (4150 Püspökladány, Táncsics u. 10.) ajánlattevő. 

 

A szerződés az alábbi feltételekkel kerül megkötésre: 

 

Értékelési részszempont megajánlott érték 

1. Ajánlati ár  
nettó 26.706.921,- Ft + ÁFA, azaz 

bruttó 33.917.790,- Ft 

2. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan 

szakember, aki közhasználatú épület építésében 

és/vagy felújításában szerzett gyakorlattal 

rendelkezik (igen/nem) 

igen/nem 

(a megfelelőt kérjük aláhúzni) 

3. Jótállás (hónap, maximum 36 hónap) 24 hónap 

4. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása 

(fő, maximum 5 fő) 
0 fő 

 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírásra a közbeszerzés tekintetében. 

 

Határidő: 2018. március 31. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

2./ Előterjesztés a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt a bizottság tárgyalta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Elfogadásra javasolja a bizottság a Képviselő-testület felé. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez egy kötelező dolog amit el kell hogy fogadjunk. 

 

Győri Balázs képviselő 
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 Eddig is így volt. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezzel egyetért, megkérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A 

jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

rendeletet alkották: 

 

 

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2018. (III.15.) önkormányzati rendelete 

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szerep Községi Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (5) 

bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

A rendelet hatálya kiterjed Szerep Községi Önkormányzatra és az általa irányított és fenntartott 

költségvetési szervre. 

 

2.§ 

(1) A kiadások teljesítésekor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-a 

alapján előnybe kell részesíteni a banki átutalást. 

(2)Amennyiben a kiadás teljesítése az (1) bekezdésben meghatározott módon nem lehetséges, 

úgy a kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott 

esetekben kerülhet sor. 

 

3.§ 

(1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv készpénzes kifizetéseik 

teljesítése érdekében készpénzt vehetnek fel a bankszámlájukról a házipénztári forgalom 

lebonyolítása érdekében. A házipénztárból lehetőség van készpénzelőleg felvételére. 
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(2) A készpénzelőleg felvételére, az azzal való elszámolásra vonatkozó részletszabályokat az 

1. §-ban felsorolt szervezetek házipénztári és pénzkezelési szabályzata tartalmazza. 

 

4.§ 

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv házipénztárából a készpénzben teljesíthető 

kifizetések a következők: 

a) a személyi jellegű kiadások körében: 

aa) foglalkoztatással, közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások, hóközi 

munkabér kifizetések, 

ab) illetményelőleg, fizetési előleg, 

ac) foglalkoztatottak részére fizetett költségtérítések (közlekedési, egyéb 

költségtérítések), 

ad) foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, 

ae) megbízási díjak, tiszteletdíjak, reprezentációs kiadások, 

b) ellátottak pénzbeli juttatásai, 

c) reklám- és propaganda kiadások, 

d) az önkormányzat rendezvényeivel kapcsolatos kiadások, 

e) belföldi kiküldetés, útiköltség térítések, 

f) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés, 

g) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, 

h) természetes személy részére ingatlan vételárának kifizetése, 

i) természetes személy részére visszatérített túlfizetés, 

j) természetes személyek részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés kifizetése, 

k) készletbeszerzés, 

l) szolgáltatási kiadások, 

m) a fenti kiadásokra elszámolási kötelezettséggel készpénzben adott előlegek kiadásai, 

n) valamennyi fenti jogcímen legfeljebb 200.000 Ft összegig történő kifizetés. 

(2) A polgármester és a költségvetési szerv vezetője indokolt esetben egyedi mérlegelési 

jogkörében dönthet az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően teljesíthető 

készpénzkifizetésekről. 

 

5.§ 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
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 Tóthné Verő Tünde Keserű László 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amennyiben nincs más, az ülést bezárom. 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 14.20 órakor az ülést bezárta. 

 

 

 


