
Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 9-én 

16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi ülésén. 
 
Az ülés helye: Millenniumi Ház 
 Bajót, Kossuth Lajos u 147. 
 
Jelen vannak: Tóth Zoltán polgármester 
 Bognár Gábor képviselő 
 Buzás Kelemen alpolgármester 
 Kriszeg Ilona képviselő 
 Malagurszkiné Szabó Éva képviselő 
 Paul Zoltánné képviselő 
 Török Róbert képviselő 
 Dics Mária mb. körjegyző 
 Horváth Attiláné jegyzőkönyv-vezető 
 
 
Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség megállapítása után köszönti a megjelenteket, 
külön megköszöni, hogy a képviselők eleget tudtak tenni a rendkívüli ülésre szóló meghívó-
nak, és az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Bognár Gábor képviselőt kéri fel, 
jegyzőkönyv-vezetőként pedig Horváth Attiláné köztisztviselőt mutatja be. 
 
 
Napirendi pont:  
 
1.) A települési szilárd hulladék begyűjtése, szállítása közszolgáltatás ellátására vonatkozó 
közbeszerzési eljárás megindítása 
Előadó: Tóth Zoltán polgármester 
 

Tóth Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a hulladékszállítás közbeszerzési 
eljárásának kiírásával kapcsolatos, Nyergesújfalun tartott keddi megbeszélésen olyan döntés 
született, hogy minden község saját maga önállóan írja ki és bonyolítja le a közbeszerzési eljá-
rást. Ehhez három döntést kell meghozni: 
1. Ebben a témában két korábban hozott határozatot vissza kell vonni. Ezekkel a Duna-Vértes 
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulást megbíztuk a közbeszerzés lebonyolításával. 
2. Ki kell választani a közbeszerzési tanácsadót, és meg kel bízni őt a bonyolítással. 
3. Az előkészített ajánlattételi felhívás szövegét, illetve a szolgáltatási szerződés tervezetét 
kell elfogadni. 
 
A képviselő-testület rövid egyeztetés után egyhangú 7 „igen” szavazattal az alábbi határoza-
tokat hozza: 
 

75/2012. (XI. 09.) számú határozat 

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az 58/2012. (VIII. 15.) számú és 59/2012. (VIII. 15.) számú határozatait azonnali ha-
tállyal visszavonja. 



2.) Az 1.) pont szerinti döntéséről azonnali értesítést küld a Duna-Vértes Köze Regioná-
lis Hulladékgazdálkodási Társulásnak. 

Felelős: Tóth Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

76/2012. (XI. 09.) számú határozat 

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) az önkormányzat közigazgatási területén kötelezően ellátandó települési szilárd hul-

ladék begyűjtése, szállítása közszolgáltatás ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás 
teljes körű lebonyolításával Petri Ákos egyéni vállalkozó, hivatalos közbeszerzési ta-
nácsadót (5700 Gyula, Városház u. 11.; lev.c.: 1043 Budapest, Munkásotthon 58. 
IV/44.) bízza meg. 

2.) Felhatalmazza Tóth Zoltán polgármestert, hogy a közbeszerzés bonyolítására vonat-
kozó Megbízási szerződést az önkormányzat nevében megkösse, azt aláírja. (Megbízási 

szerződés és annak 1/A., 1/B. és 2. melléklete a határozathoz csatolva) 

Felelős: Tóth Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal és folyamatos 

 
 

77/2012. (XI. 09.) számú határozat 

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékkezelési közszolgáltatás 

biztosítása szolgáltatási koncesszió keretében Bajót közigazgatási területén munkára az 
eljárást megindító Ajánlattételi felhívást és a nyertes ajánlattevővel kötendő Közszol-
gáltatási szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, jóváhagyja, 
azt közzétételre alkalmasnak ítéli. 

Felelős: Tóth Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal és folyamatos 

 
 
Az ülésen több napirend nincs, a képviselők részéről kérdés nem merül fel, Tóth Zoltán pol-
gármester az ülést bezárja. 
 
 
 
 
 Tóth Zoltán Dics Mária 
 polgármester mb. körjegyző 
 
 
 
 
 Bognár Gábor Horváth Attiláné 
 képviselő igazgatási főmunkatárs 
 jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-vezető 


