
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÁRGYMUTATÓ 
 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 13-ai rendkívüli 
ülésének jegyzőkönyvéhez 

 
 
 
82/2017.(VI.13.) sz. önk.hat.                         Napirendek elfogadásáról 
 
83/2017.(VI.13.) sz. önk.hat.            A Tisza-tavi Területfejlesztő Nonprofit Kft. 

székhelyhasználatáról 
 
84/2017.(VI.13.) sz. önk.hat. A Tisza-tavi Területfejlesztő Nonprofit Kft. 

létrehozásáról 
 
85/2017.(VI.13.) sz. önk.hat. Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi 

közbeszerzési tervének elfogadásáról 
 
86/2017.(VI.13.) sz. önk.hat. Start 2017. II. közbeszerzési eljárás 

megindításáról 
 
87/2017.(VI.13.) sz. önk.hat. Start 2017. II. közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

dokumentációjának jóváhagyásáról 
 
88/2017.(VI.13.) sz. önk.hat. Start 2017. II. közbeszerzési eljárás esetén a 

bizottság összetételéről 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fegyverek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 13-ai rendkívüli 
ülésén.  
 
Ülés helye: Fegyvernek Városháza tárgyalóterme 
 
Jelen vannak: Ambrus Dénes, Burján Attila, Herman József alpolgármester, Magyar 
Lászlóné, Molnár Barna, Dr. Tatár Gábor alpolgármester, Tháler József és Tatár László 
polgármester képviselők, dr. Pető Zoltán jegyző, Nardai Dániel településmenedzser 
 
Tatár László polgármester köszönti a képviselőket, megállapítja, hogy 8 képviselő jelen 
van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítésére Molnár Barna képviselőt kéri fel. 
 
Napirendek előtt:  
 
Molnár Barna: A TOP-os pályázatok mikor indulnak?  
 
Tatár László polgármester: Három nyert pályázat (belvíz, zöld város, közlekedésfejlesztés) 
esetén aláírták a támogatási szerződéseket. A napokban egyeztettek a belvíz beruházás 
tervezőjével, a kivitelezési terv alapján lehet közbeszerzési eljárást megindítani.  
 
Herman József: Szapárfaluban a járda felújításának milyen az ütemezése? 
 
Tatár László polgármester: Az idei évben tervezik a teljes járdaszakasz elkészítését, 
szakaszonként nincs meghatározva határidő. Azt is említi, hogy munkaerőhiánnyal küzdenek, 
a közfoglalkoztatottak közül sokan más munkahelyre mentek dolgozni.  
 
Tatár László polgármester kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással jelezzék, ha 
egyetértenek a meghívóban szereplő napirendek tárgyalásával. 
 
A képviselők 8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadják el a napirendeket:  
 
82/2017.(VI.13.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
Napirendek elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a meghívóban feltüntetett 
napirendeket elfogadja. 

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
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1.) napirend: A Tisza-tavi Területfejlesztő Nonprofit Kft. székhelyhasználatáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Tatár László polgármester: Az előterjesztésben röviden leírták, hogy miről van szó. 21 
település összefogásával hajtanak végre Tisza-tavi-fejlesztést, amely kiemelt kormányprojekt. 
A fejlesztési munka sikeressége érdekében szükséges egy nonprofit szervezet létrehozása, 
melynek alapítója a 21 település önkormányzata, törzstőkéje 4.000.000,- Ft, Fegyvernekre 
jutó rész 200.000,- Ft. Fegyvernek vonatkozásában a malom épületének felújítását is 
tartalmazza a pályázat 250 millió forintos fejlesztéssel, illetve a légibázis és a Tisza-tavi 
sétarepülések, léghajó oktatóközpont kialakítása 800-850 millió forintos fejlesztés keretén 
belül, ami a Sportpályán és környékén valósulna meg. A Kft. a Leader Egyesület épületében 
működne. A tervezet szeptember elején kerül a Kormány elé, ha támogatást nyer a pályázat, 
akkor a Kft. addig működik, míg szükséges. A múlt héten megtörténtek az egyeztetések a 
települések vezetőivel, valamint a projekt felelőse a Kormány részéről.  
 
Herman József: A Kft. foglalkoztatna dolgozókat, akik az önkormányzati ingatlanban 
tartózkodnának? 
 
Tatár László polgármester: A Leader Egyesületnél dolgozók látják el a feladatokat.  
 
Molnár Barna: Ki fizeti az alkalmazottakat? 
 
Tatár László polgármester: Egyenlőre az a cél, hogy kezdje meg működését a Kft. A Kft. 
költségét a 21 önkormányzatnak kell vállalnia lakosságarányosan, ami a későbbiekben kerül 
kiszámításra. A költségeket csak addig kell fizetni, míg a pályázati forrás meg nem nyílik, 
utána el tudják számolni.   
 
Molnár Barna: Minden önkormányzat tudja fizetni a költségeket, pl. Tiszabő is? 
 
Tatár László polgármester: Tiszabő polgármestere jelezte, hogy nem tudják vállalni a 
településükre eső részt, ezért valószínűleg nem is vesznek részt a projektben.  
 
További kérdés, észrevétel nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozzák:  
 
83/2017.(VI.13.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A Tisza – tavi Területfejlesztő Nonprofit Kft. székhelyhasználatáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tisza 
– tavi Területfejlesztő Nonprofit Kft. székhelye az 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 
169. szám alatt a Társaság alapító okiratába bejegyzésre kerüljön. 

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Nardai Dániel településmenedzser 
4.) Képviselő-testület tagjai 
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5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 
 

2.) napirend: A Tisza-tavi Területfejlesztő Nonprofit Kft. létrehozásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Ambrus Dénes: A Tisza egyik oldalát érinti csak a pályázat? 
 
Tatár László polgármester: A térség a 3. sz. egyéni választókerület településeinek 
összefogásával hajt végre fejlesztést. A Tisza másik oldala nem ehhez a térséghez tartozik. A 
Tisza azon oldalán már több fejlesztés történt, pl. Poroszló Ökocentrum.  
 
A képviselők egyéb hozzászólás nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:  
 
84/2017.(VI.13.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
Tisza – tavi Területfejlesztő Nonprofit Kft. létrehozásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Tisza – tavi 
Területfejlesztő Nonprofit Kft. létrehozásával, megbízza a polgármestert a mellékelt 
társasági szerződés aláírásával. 
 

2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a 2017. 
évi költségvetés terhére a Tisza – tavi Területfejlesztő Nonprofit Kft. létrehozásával 
kapcsolatosan 200.000,- Ft törzsbetét befizetésére. 

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Nardai Dániel 
4.) Képviselő-testület tagjai 
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
(A társasági szerződést a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

3.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének 
elfogadásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Tatár László polgármester: A start közfoglalkoztatási programban 4 millió forint 
megtakarítás van, e miatt a közbeszerzési terv módosítása, valamint közbeszerzési eljárás 
lefolytatása szükséges.  
 
Ambrus Dénes: Mit jelentettek a táblázatban pirossal jelölt részek? 
 
Nardai Dániel: A megvalósult programokat.  
 
Tháler József: A Marx Károly út felső rétegét ki fogja végezni? 
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Tatár László polgármester: Külsős céggel szeretnénk végeztetni, mint a Dózsa Gy. út 
körforgalomtól kezdődő szakaszát.  
 
A képviselők további kérdés nélkül, 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozzák:  
 
85/2017.(VI.13.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A 2017. évi Közbeszerzési terv jóváhagyásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. tv. 42. § (1) bekezdése alapján a Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. 
évi Közbeszerzési Tervét a mellékletben található formában és tartalommal 
jóváhagyja.  
 

2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 36/2017.(III.09.) sz. 
önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi. 

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Nardai Dániel településmenedzser 
4.) Képviselő-testület tagjai 
5.) Bakos László, közbeszerzési szakértő 

 
(A közbeszerzési tervet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

4.) napirend: Start 2017. II. közbeszerzési eljárás megindításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
A képviselők véleménynyilvánítás nélkül 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot fogadják el: 
 
86/2017.(VI.13.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
Start 2017. II. közbeszerzési eljárás megindításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi Járási startmunka 
mintaprogram II. Fegyvernek támogatási szerződései alapján és a 2017 évi 
Közbeszerzési Terv 2. pontja alapján (CPV 42000000-6, 44100000-1) elhatározza 
közbeszerzési eljárások megindítását, a Nemzeti értékhatárokat elérő, a közösségi 
értékhatár alatti, Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti összefoglaló tájékoztatással induló 
nyílt eljárás szerint. 
 

2.) Az 1.) pontban megjelölt Közbeszerzési eljárás becsült összege: nettó 13.480.860 Ft. 
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3.) Az 1.) pontban megjelölt Közbeszerzési eljárás forrása: Fegyvernek Város 

Önkormányzata 2017. évi költségvetés, támogatások államháztartáson belülről kiemelt 
előirányzata. 

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Nardai Dániel településmenedzser 
4.) Képviselő-testület tagjai 
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 
6.) Bakos László, közbeszerzési tanácsadó 

 
4.) napirend: Start 2017. II. közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjának 

jóváhagyásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 
 

A képviselők kérdés, vita nélkül 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozzák:  
 
87/2017.(VI.13.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
Start 2017., II. közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjának jóváhagyásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 86/2017.(VI.13.) számú 
határozat alapján megindított Nemzeti értékhatárokat elérő, a közösségi értékhatár 
alatti, Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti összefoglaló tájékoztatással induló nyílt 
eljárásban az eljárás dokumentációját a mellékletben található formában és 
tartalommal jóváhagyja. 
 

2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 
az eljárást megindító felhívást saját kezdeményezésére az alábbi gazdasági 
szereplőknek küldje meg: 

a. Célbeton Kft. 5331 Kenderes, Vasút út 5/a 
b. Don-Agro Kft. 2768 Újszilvás, Abonyi út 0228/2 hrsz. 
c. Wetex Kft. 1054 Budapest, Akadémia út 16. 
d. Zagyva János EV. 5420 Túrkeve, Kinizsi út 52. 
e. Agrometal Kft. 1117 Budapest, Hunyadi J. út 3. 

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Nardai Dániel településmenedzser 
4.) Angyal Csaba  
5.) Képviselő-testület tagjai 
6.) Bakos László, közbeszerzési tanácsadó 

 
(Az eljárási dokumentációt a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.) 
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       6.) napirend: Start 2017. II. közbeszerzési eljárás esetén a bizottság összetételéről 
 Előadó: Tatár László polgármester 
 
Molnár Barna: A bizottság tagjai kapnak költségtérítést? 
 
Tatár László polgármester: A nyílt eljárásban a Bírálóbizottság tagjai díjban nem 
részesülnek. 
 
Egyéb kérdés nem hangzik el a napirenddel kapcsolatban, a képviselők 7 igen szavazattal 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot fogadják el: 
 
88/2017.(VI.13.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
Start 2017., II. közbeszerzési eljárás esetén a bizottság összetételéről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 86/2017.(VI.13.) sz. 
önkormányzati határozat alapján megindított Nemzeti értékhatárokat elérő, a 
közösségi értékhatár alatti, Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti összefoglaló 
tájékoztatással induló nyílt eljárásban a Bírálóbizottság tagjait az alábbiakban jelöli ki: 

1.) Jogi szakértő: dr. Pető Zoltán jegyző 
2.) Pénzügyi szakértő: Angyal Csaba  
3.) Szakmai szakértő: Nardai Dániel 
4.) Közbeszerzési szakértő: Bakos László 

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Nardai Dániel 
4.) Angyal Csaba 
5.) Képviselő-testület tagjai 
6.) Bakos László, közbeszerzési szakértő 

 
Napirendek utáni hozzászólás nincs.  
 
Tatár László polgármester megköszöni a résztvevők közreműködését és a rendkívüli ülést 
15.35 órakor bezárja.  
 
      Kmft. 
 
Tatár László          dr. Pető Zoltán 
polgármester                jegyző 
 
 
             Molnár Barna 
             jkv. hitelesítő   


