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Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
5650 Mezıberény, Kossuth L. tér 1. 

Tel.: 36-66-515-515, Fax: 36-66-515-503 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. november 21-én 

megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Városháza 15-ös számú terme 
 
Jelen vannak Mezıberény Képviselı-testület részérıl:  

Siklósi István, Szekeres Józsefné, Barna Márton, Harmati László, Kovács Edina, 
Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy Sándor 

Távolmaradt képviselık:  
Dr. Burján Katalin, Debreczeni Gábor, Halász Ferenc, Kovács Lászlóné, Körösi Mihály 
 

    Valamint jelen volt:  Dr. Földesi Szabolcs jegyzı, Lajkó Roland önkormányzati munkatárs 
 
 
Siklós István polgármester a Képviselı-testület rendkívüli ülését megnyitotta. Köszöntötte a 
megjelent képviselıket, és megállapította, hogy az ülés lefolytatásának törvényi akadálya 
nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai közül 7 fı jelen van. 
 
A jegyzıkönyv hitelesítésére kijelölt 2 fı testületi tagot Mezeiné Szegedi Erzsébet és 
Szekeres Józsefné személyében, 7 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Képviselı-
testület. 
 
A jegyzı a jegyzıkönyv vezetésével Lajkó Roland önkormányzati munkatársat bízta meg. 
 
Siklós István polgármester a meghívóban kiküldött napirendet kérte határozattal elfogadni 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület tagjaitól. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
562./2012.(XI.21.)sz. határozat: 
A Képviselı-testület a rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadta. 
1.) Közbeszerzési Bíráló Bizottság felállítása a „Komplex belvízrendezési program - 

Mezıberény” elnevezéső projektre kiírt pályázattal kapcsolatosan beérkezett ajánlatok 
bírálatának lebonyolításához 

 
Napirendi pontok: 

1.) Közbeszerzési Bíráló Bizottság felállítása a „Komplex belvízrendezési program - 
Mezıberény” elnevezéső projektre kiírt pályázattal kapcsolatosan beérkezett 
ajánlatok bírálatának lebonyolításához 

 
Siklósi István polgármester: 
Az egyetlen napirend tárgyában arról kell dönteni, hogy a felállítani kívánt Közbeszerzési 
Bíráló Bizottságnak kik legyenek a tagjai. A személyekre külön-külön teszek javaslatot és 
majd egyben kérem, hogy szavazzunk mind a 6 fırıl, ha nem lesz másnak egyéb javaslata. 
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A Közbeszerzési Bíráló Bizottság 3 fı szakértıi tagjának javasolnám megválasztani elnöknek 
Frey Mihály aljegyzı urat, Borgula Péter beruházási csoportvezetıt és dr. Szathmáry Péter 
ügyvéd urat. A kizárólag tanácskozási joggal rendelkezı, a Képviselı-testület tagjai közül 
delegálható 3 fı bizottsági tag személyére Harmati László képviselıt, mint a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság elnökét, Kovács Edina képviselıt valamint Kovács Lászlóné képviselıt, 
mint a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét jelölöm és egyúttal javasolom elfogadni.  
Megkérdezem a tisztelt képviselıket, hogy van-e egyéb javaslatuk bármelyik személy helyett 
akadályoztatás vagy egyéb ok miatt? 
Mivel egyéb jelelölés nem történt, ezért az általam javasolt 6 fıs bizottság felállítására tett 
javaslatom alapján kérem, hogy szavazzunk a Közbeszerzési Bíráló Bizottság felállításáról.  
Köszönöm egyhangú volt. 

 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta: 

 
563./2012.(XI.21.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény város közbeszerzési 
szabályzat 4.3.1. pontja alapján 2012. november 21-tıl a „Komplex belvízrendezési program - 
Mezıberény” elnevezéső projektre-, mely a „16 településes belvízrendezési projekt” 
részéként - kiírt pályázattal kapcsolatosan beérkezett ajánlatok bírálatának lebonyolításához 
Közbeszerzési Bíráló Bizottságot állít fel, egyben tagjainak az alábbi személyeket bízza meg: 
- Frey Mihály aljegyzı Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke 
- Borgula Péter beruházási csoportvezetı Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja 
- dr. Szathmáry Péter ügyvéd Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja 
- Kovács Edina képviselı Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja – tanácskozási joggal 
- Harmati László képviselı Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja – tanácskozási joggal 
- Kovács Lászlóné képviselı Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja – tanácskozási joggal 
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság megbízatása a „Komplex belvízrendezési program - 
Mezıberény” elnevezéső projekt kivitelezésének tárgyában beérkezett ajánlatok 
közbeszerzési elbírálással kapcsolatosan történik, a megvalósulást követıen a bizottsági tagok 
megbízatása megszőnik. 
Felelıs:  Siklósi István polgármester 
Határidı:  értesítésre azonnal 

 
Mivel a jelenlévık részérıl egyéb bejelentés, kérdés és felszólalás nem érkezett a 
polgármester az ülést berekesztette. 

 
k. m. f. 

 
 

Siklósi István 
polgármester 

 

 
Dr. Földesi Szabolcs 

Jegyzı 
 
 

 
 

Szekeres Józsefné 
alpolgármester 

jegyzıkönyv hitelesítı 

 

 
 

Mezeiné Szegedi Erzsébet 
képviselı 

jegyzıkönyv hitelesítı 
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