JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. január 20-án megtartott
soron kívüli képviselő-testületi üléséről.
Jelen vannak: Boldog István polgármester
Keresztes Péter Pál képviselő
Vágner Olivér képviselő
Virágné Lukács Gabriella képviselő
Dr. Gaszparjan Karen jegyző
Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 4 fő képviselő az
ülésen jelen van, Kecskés Mihályné képviselő igazoltan van távol, a képviselőtestület
határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítőinek Virágné Lukács Gabriella és Vágner Olivér képviselőket
javasolja, melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott.
Boldog István polgármester: az ülés összehívása telefonon történt, meghívót nem küldtünk ki.
Javaslom a következő napirend elfogadását:
Napirendek:
1./ Előterjesztés „Kétpó Községének és rendezvényeinek reklámozása saját tulajdonában
és/vagy üzemeltetésében lévő, Európai közutakon rendszeresen közlekedő gépjárműveken és
internetes honlapon” tárgyában zajló általános egyszerű közbeszerzési eljárás során érkezett
ajánlat elbírálásáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
2./ Előterjesztés pályázat kiírásáról jegyzői állás betöltésére
Előterjesztő: Boldog István polgármester
A napirendet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
1./ Napirend
Előterjesztés „Kétpó Községének és rendezvényeinek reklámozása saját tulajdonában és/vagy
üzemeltetésében lévő, Európai közutakon rendszeresen közlekedő gépjárműveken és
internetes honlapon” tárgyában zajló általános egyszerű közbeszerzési eljárás során érkezett
ajánlat elbírálásáról

Boldog István polgármester: a közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok közül Horváth
Rudolf vállalkozása által benyújtott ajánlata lett a győztes. Megfelelt a követelményeknek. Az
ajánlat megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban.
Vágner Olivér képviselő: mennyi ajánlat érkezett?
Boldog István polgármester: egy érkezett, meg volt jelentetve a közbeszerzési értesítőben.
A napirenddel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2012. (I. 20.) önkormányzati határozata
„Kétpó Községének és rendezvényeinek reklámozása saját tulajdonában és/vagy
üzemeltetésében lévő, Európai közutakon rendszeresen közlekedő gépjárműveken és
internetes honlapon” tárgyában zajló általános egyszerű közbeszerzési eljárás során
érkezett ajánlat elbírálásáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 81 § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
Kétpó Község Önkormányzata általános egyszerű közbeszerzési eljárást kezdeményezett –
tárgyalás tartásával - a „Kétpó Községének és rendezvényeinek reklámozása saját
tulajdonában és/vagy üzemeltetésében lévő, Európai közutakon rendszeresen közlekedő
gépjárműveken és internetes honlapon” tárgyában.
Az eljárást kezdeményező ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesítő 2011. december 28-án
megjelent, 151. számában, KÉ-32512/2011. számon.
Az ajánlatkérő az eljárás ajánlati szakaszában a felhívás közzétételétől számítottan tartotta
rendelkezésre az ajánlattételt megkönnyítő ajánlati dokumentációt, melyet 1 ajánlattevő
vásárolt meg.
A Horváth Rudolf Intertransport Kft. és a H.R. Autó Kft., mint közös ajánlattevők ajánlata így
formailag és tartalmilag is megfelel a kiírás dokumentumaiban támasztott követelményeknek,
ezért ajánlatuk érvényesnek tekinthető.
Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő az eljárást kezdeményező ajánlattételi felhívásban az
eljárás eredményének megállapítására egyetlen szempontot, a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást határozta meg mindkét ajánlati rész vonatkozásában, a nyertes ajánlattevő a
következő:

1. Ajánlattevő neve: Horváth Rudolf Intertransport Kft. és a H.R. Autó Kft., mint közös
ajánlattevők
Ajánlattevő székhelye: 3000 Hatvan, Kölcsey u. 57.
Ajánlattevő levelezési címe: 3000 Hatvan, Kölcsey u. 57.
Ajánlati ár: bruttó 46 990 000.-Ft
Az eredmény kihirdetéséhez, illetve a szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezet az
ajánlatkérő rendelkezésére áll.
Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás a Kbt. 250. § (3) g) pontja alapján az ajánlatok
elbírálásáról készült összegzés megküldésével történik meg az ajánlattevő felé. A szerződés
aláírására legkorábban az összegzés megküldését követő 10. napon kerülhet sor, a Kbt. 250.§
(3) h) pontja értelmében.
Határidő: 2012. január 31.
Felelős: Boldog István polgármester
Erről értesülnek:
1. Képviselőtestület tagjai helyben
2. Boldog István polgármester helyben
3. Dr. Gaszparjan Karen jegyző helyben
2./ Napirend
Előterjesztés pályázat kiírásáról jegyzői állás betöltésére
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2012.(I.20.) önkormányzati határozata
Pályázat kiírása jegyzői állás betöltésére
1. Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992. évi XXIII. tv. 10.§ (10)
bekezdése alapján a jegyzői állás betöltésére pályázatát kiírja.
A pályázati felhívás a határozat mellékletét képezi.
2. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a pályáztatással kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2012. január 30.
Felelős: Boldog István polgármester

Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző helyben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
I. A pályázati felhívást kiíró adatai:
Neve: Kétpó Önkormányzat Képviselő-testülete
Címe: 5411 Kétpó, Almásy tér 1.sz.
II. A pályázati felhívás kiírását kötelezővé tevő jogszabály megjelölése:
1990. évi LXV. törvény 36.§ (1) bekezdés,
1992. évi XXIII. törvény 10.§ (1) bekezdés.
III.A meghirdetett állás adatai:
A közigazgatási szerv neve: Kétpó Községi Polgármesteri Hivatal
Címe: 5411 Kétpó, Almásy tér 1.sz.
Feladatkör/munkakör megnevezése: jegyző
Az ellátandó feladatok főbb jellemző: a képviselő-testület és a polgármesteri hivatal
törvényes működésének biztosítása.
IV. Az állás betöltésének feltételei:
- büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- magyar állampolgárság,
- igazgatásszervezés vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítés,
- legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga, idegennyelvtudás előnyt jelent,
A kinevezés határozatlan időre szól, a munkakört teljes munkaidőben kell ellátni.
V. Illetmény és egyéb juttatás(ok) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény szerint.
VI. A pályázat tartalmára vonatkozó előírások:
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
- pályázati kérelmet,
- kézzel írt szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát.
VII.

A pályázat benyújtásának módjára és határidejére vonatkozó előírások:
A pályázatot Kétpó Község Önkormányzatának címezve személyesen vagy postai
úton kell benyújtani a következő címre: 5411 Kétpó, Almásy tér 1.sz.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 20.
A pályázat megjelenik: Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtására előírt határidőt követő
legközelebbi képviselő-testületi ülés.
Az állás betöltésének időpontja: 2012. április 01.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást nyújt:
Boldog István polgármester (5411 Kétpó, Almásy tér 1.sz.)
Tel.: 56/333-294.
E-mail: polgarmester@ketpo.hu

Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.
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