
Borsodbóta Község Önkormányzatának Polgármesterétől
3658 Bor§Odbóta, széchenyi út 42.

MEGHÍvÓ

Bolsodbóta Kö?ség Önkormányzata Képvi§elő-testtiletének rendkívüli nyílt ülését
Magyaronzág helyi önkormányzatairól szóló 201l. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biZosilott halá§köíömben e|járva összehivom,

4z]i!!é§.bg!ygi Borsodbóta Község Önkormányzatrinak hivatali helyisége
3658 Borsodbóta, Szé chényi út 42.

Az üIés ideie: 20l9. február 06. (szelda): du. 13,00 óra

NaDirendi Dont iavaslai:

1./ Á Humán kapacitá§ok fejlesztése az Ózdi Járásban elnevezósú, EFOP-
3.9.2-16 -2011-00020 §zámú projekt keretében közbe§zerzési eljárás
lefolytatásához felelósségi rend megtárryalása
Elóterjesztő: Gulyás János polgármest€r

2./ Itrdítványoli, jaYaslatok

Borsodbót4 2019. február 06.

hlé"
Glllylk llnos,
polgárm€

Az üIé§re meghíyották:
], Kriston Béla alpolgármester
2, sike sándorDénes képviseló
3. Varga Sándor képviseló
4. Takác§ lsiván képviseló

Az ülésre va|am€nnyi naPirendi pont tárgyálásához tanácskoási ioggal meghivott:

l.) Demjénné Mustos Beatíix je8yző



JELENLErI ÍV
Ké§zülí Bolsodbóta lbzség Önkormányzata Képviselő-tesíületének 201 g. februdr 6-dn

13,00 órui kezdetíel megtaított rendkírütí n!íIt űIesén

Sorszám Név Aláirás

]. Gulyás János polgármester /p,
2. Kriston Béla alpolgármester

3. Sike Sándor Dénes képviseló cyr,L^
4. Varga Sándor képviselő \w\N-
5. Takács Istvrin képviselő

\\\\a: zz:
Az ülésre tanácskozá§i joggal meghíyottak:

Demjénné Mustos Beatrix jegyző pL,J1

dr#]W/-.-



Határozati iayaslati

2019. íl1.06,) határozat

IéI§: A ,,Humán kapacitlások fejlesáése térségi szemléletben'' elnevezésű, EFoP-3.9.2-16
azonosítósziimú projekt keretében közbeszerzési eljárás lebonyolításához felelósségi rend

Borsodbóta Község Önkormányzat Képvi§elő-testülete a Humán kapacitások fejlesáé§e tércégi
szemléletben" elnevezésú, EFOP-3.9.2-16 azonosítósziimú plojekt keretében Borsodbóia
Község Önkormányzat4 Farkaslluk Község Önkormányzata, Csokvaomány KOzség
Onkormiányzata és Domahriza Község Önkormiitryzata, mint köós ajrinlattevők által
lefol},tatandó, a közbeszerzésekől szóló 2Ol5. évi CXLI . törvény 113. § (1) bekezdése
szerinti közbeszerzési eljáii§ előkészítésének, lefolytatá§ának, belső ellenőzésének felelősségi
rendjét a hatrirozat melléklete sze nti formábanjóváagyja.

Felhatalmazza a Polgármestert a felelősségi rend aláirására.

Határidő; azonnal és folyamatos

Felelós: Gulyás Jrános í,olgármester



Fl, 5 |mtg. (tt, cv .) b_rtóf.,Áa<l>

Fele|ősségi rend

Tárgv: j."Hlyán kapacitások fejlesztése tét.ségi szemléletben.' elnevezésű, EFoP-3.9.2-16
azo n osító sld n ú p ro j e kt l< e re t é be n Borsod bóra iöz;ég önk;;rá"r;;: i;-"slyuk KözségOnkormán}zata. Csokvaománv Közseg önko;ány." J--b;;;áza Közsegolkormányzata, mint közös a.jánlatkerók 7ltal rer"rYiát"nJo, u tt rÍ"l)Örer"noI .rolo20l5 evi CXLIII. lörvény (Iovábbialbxn Kbr,; Hcrmajik,d;;.lrJ. §'ii;;k"zdés s7erinliközbeszerzesi eljárás elökes,,iletnek- lelol,'totásárral. a.iJ '"ir.rior.lra"ir 

r"l"rorregi

Borsodbóta Xözség Önkormánvzata
Cim: ]658, Borsodbóta, Széchenvi ur 42.
Adószám: l 5349239-2-0s
Azonositó szám (törzssztn): 349239
Telefonszáma: +3 6_2 I 12 -333 - I 68
Kapc§olahanó: Gulyás Jíinos poIgármesler
t_mall cime: bhotaDh@g4lai],com

Farkaslyuk Község Öükormányzata
]ó08 Farkaslyuk. Cyür.Ly CyrrJa utca J
Adószim: ] 5700000-2-05
Azono§ító szám (törzsszimt: 000000
KSH statisztikai számjel: l 

j 700000-0000-000-oo
Telefonszíma: 48/470-548
Kapcsolattanó: Gábor Dezső poiqármesrer
E-mail cime: hivatal@farkasIvuk]hu

Csokvaomány Község Önkormánvzata
3647 Csokvaomriny, Széchenvi ut l.
Adósz.im: l 5349260-2-05
Azonosító szám (töíz sszé!ín\: 3492262
TeIefonszáma: 48/439-o03
Kapcsolananó: Tólh Zsuzsanna polgármester
L-mall cime: csokVaomany@gnail.com

Domaháza Község Önkormánvzata
3627 Domaháza,Petőfi Sándor út 9.
Adószl,r 15726140-2-05
Azonositó szárn (törzsszíLrrr):72 6 l4 8
Telefonszáma: 48/446-00 1

Kapcsoiananó: Flek lstván pol8ármester
t-malI cimeI postmaster@domahaza,r-online.hu

Á közbcsz€rzósi €liárás során a közös Ájánlatkéróket Borsodbóta köz§égOnkormányzata képviseli (továbbiíkban: a iánlatkérő),

A Kbt.29. § (2) bekezdés rendelkezései értelmébetr aznevéb€ i§ YógZi a beszerzést.
ajánlatkérő más ajánlatkérők



A Kbt, 27, §. (l) bekezclesében fogIalt kötelezettségnek negfelelően köZöS ajánlatkérók aHuhán. 
.kapacittisok íejlerzlése térsigi szemléIetben''' 

"trrr"zérű, troP-3.g.2-tóazono§ílószdmú pfojekl keretében lefolyaiásra k(rüld Lözbc§zerzesi ffis etoteszitesenet,
iefoiytatásának és belsó ellenőrzésének ie]elosegi rendjet az ataUŰ ,rolnir-Uarvorral,
l, A,közbeszerzesi 

.eljárásban a köZös ajánlatkérók Devében eljáró Döntéshozó Borsodbóta

}:í::9.,:*:l-*,|i",'a törvél)yes _képviseióje, mely dönté§hozói feladatköne jele okiratalalrasaval BorsodbóLa Közseg onkormanyzau. }arkdsIyuk Község Önkonniinyzata,
Csokvaomány Község önJ<ormányzata es Domahaza Kör.ég'Ö"k;;;";"ta feIhata]mazást
ad. az alábbiakrn:

a.) Az ajrinlattételre felhivni kívánt gazdasági szereplók kjelölésére,
b,t A fe le lössegi rend j óváhagyisriLra,
c.) AZ ajánlanételi fehivá. a közbeszerzési dokumenfumok lanalmának jóvrüagyásá a,d } Dönleni az eljárásl megindiló közheczel...; aolu.enruriái' 'ilO-aosira.urOt, a,
. aján]aflételi hataridö meghosszabbítisáról, a, 

"ljá.á"i;;;ilídi;]iiuá"'i..zauon,i"a.ot.e,) A Birálóbizottság javaslata alapján meghoá az Oari"i"i'"r-Úiaiia""l kapc§olato§döntést.
f,) Dönteni a közbeszerzési eiiárás,.glgdm{nygl9rulé nyiivánitásáúl a Kbt. 75, §-banmeghatározott köl.ülmények iennállasa esetén,

' ;^\J.|lí9:.:írl eliárísban. a közös ajánlatkeró Bo§odbóta Község Önkormányzata,Farkasl},uk. Község ön}ormányzata. Csokvaomány Kö.*g Ó,il";;;Lri' es Domaha_zaKö./ség Oniormályzata kiilön-külön kötnek s^rOáer, 
" "l.'^* "i.r,l"i.'"il,á

3. A }özbeszerzési eljárás lebonyolrtója_dr. Tóth Gergely é§ dr. Jámbor lgor Roland lelelö§akkeditált közbeszerzési szakianácsadó. akL" ili;"rúi; 
qt' Jqluuvl l6U' l

a,) a közbeszerzési eljánás előkészitése és l"rjlÍutaru .oran Uaosítja a közbeszezésljogiszakértglmet,
b.) ös§zeállíüa az ajánlatételi l.elhívás, a közbeszerzési dokumentumok közbeszeízési-jogi

§Zakmai részét,
c,) kie8észító táiékoztati§ esetén me8válaszolja a közbeszerz€si-jogi szakmai kúdéseket,d,) ellenőrzi az ajánlatokban az elö-irt kozbászerzé§, ,;Ü;i].';u#ffinyeknek valómegfeIelést.
e,) eikészíti a közbeszerzési eljárás alapján kölendö S7crzöclés lervezelét,l) jogi kerdesekben állást fogial,
g,) az eljárást telieskörűen lebonvolitja (az eljárás előkészítését, az ajánlattételi felhívás ésközbesz.rzési dokum",,","t ..!r.iiúj,ii,l;Ö;;u;;Ö;,'i§ifili*u.' 

"'.;u,uru,,
elvégzi az ajánlaLok}al kapcsolatban 

^szükseg.. 
iláryiJ,iá.ii"i"iiag"ii,"r, i"a"korá.. kerési feladatokat. döntést elóké§zílö Sr"l"ei.re"yiÍ,liriii'i 

ivl llt46vJ'

h,) előkesziti az ajánlatok éneke]ését
i,) összegzó szakvéleménl,t uJ u-ÁlratOti"ouragnak és az eljrárás lezárására vonatkozójavaslatot tesz.
.j]) gor]do.Iodik az eljárás teljeskörü dokumentálásáról,k,) a Jogszabályban lneghatározott határidőn belüli iözzététel éIdekében megküldi a
, . 5:ty:,::::.U"tóságnak az eljárás er..á.e,ye.oI Jáá't";"t"i]iiii.T*.*r,,
l, } laga a BíráIóbizonsá8nak, továbbd
m,) eilátja a megbízási szerződésben meghatározott további feladatokat.

2



|].,b111.tit01., -;"1 a2 eljárásba bevont személyre/szervezehe érvényesek a Kbt, 25. §_ a)ZerlntI összeférhetelIensegi szabályok.

4. Bírálóbizott§á8

A_,.*T::::": ,.lj,:rá:b::.. a közös ajánlatkérők nevében Borsodbóta KözségUru(orman)Zata. lalkaslyul( Közsee Öniormányzata. CsokVaomány KöZ§ég Önkormr;Lrryzariés Domaha* Közsée önkormanv.,an jel<n oiirat 
"ralrara""i-i;rn"ií.izza BorsodbotaKözség önkormányzita lörvénve-s *p,nrr.io;!il9qy,l il-;i§?;jHí.".dése alapjánBírálóbi,,otlságol hozzon létre és bizzon meg aZ alábbiak szerinr:

a.) A Bírálóbizottság tagjainak az alábbi megfeleló szakéItelemmel kelI rendelkezniük:- közbeszerzési tárgya szerinti szakmai.
- közbe§zerzési,
-jogi,
- pénzügyi szakérteleínrnel.

b.) A. Bírálóbizottság a Kblben, 
. 
az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzésidokumentumokban meghatározoll, követeimények a"p;-- iar,"ir Jz alánlatokat, -szükseg eselén a hirinypóLlás. fe_lvilágosílás ;gy i"i'J"rir'-i)i-l)i 51 megaOasarkövetöen iavaslatol tesz a Döntéshozó 

'*,'rl"é, 
,..re."-L' 'e.u"'ny"sier.uenyel"n

ajánlattevók kiválasztásám.
cJ AZ ajánlattételi felhívásban, a köáeszerzesi dokumentumokban foglalt formai éstartalmi követeimények szerint értdkeli 

" 
u.e*.."ti ujaniáto-Ü, 

'ir'lo:. 
g.; pon,uunmeghatáIozott Szakvéleménv alapjan,, r.észletezett 

';ai;;;i;auaslaio; 
tesz a nyertes

, . ajánlattevö személlere és az eljárás eredményére,
d.) munkájáról jegyzökön},vet vezet.

A BiIálóbizottsá8 tagjai, mint az eljárásba bevont személyek kötelesek felkérésükkor írásbannyrlatkozni arróI, hogy velük szemben nem áll fenn ; rUr, ii,"-S:' rZii""tezdés §z€Iintiösszeférhetetlen§ég.

KeIt: 2019, február...,,.,

Borsodbóta Község ÖDkormánYzata
Képv, Gulyás Jáno§ polgármesier

Farkaslyuk Község Öukormányzata
Képv, Gábor Dezső polgiármister

Csokvaomány Község Önkormánvzata
képv. Tóth zsuzsanna polgármester

Donraháza Község Önkormányzata
Képv. Elek István polgármester



Határozati iavaslat:

/2019,í|1.06,) hátározat

Tárgy: A,, Borsodbóta község szegr€gált él€thelyzetének javítása'' elnevezésú, EFoP -1.6.2-
l6-20l7-00030 azonosítószímú projekthez kapcsolódóan szolgáltatások beszerzése céljából
közbeszerzési eljánis, valamint ajánlattételre cégek kiválasztrása

1.) Borsodbóta Község Önkornányzat Képvis€lő-te§tülete a ,,Borsodbóta község
szegregált élethelyzetének javít]á§a'' elnevezésű, EFoP -1 .6.2- 16-2017_00030
azonosítószímú plojekthez kapcsolódóan a szolgátatások beszerzése céIjából a Kbt.
1 13. §-a szerinti kózbeszerzési eljáni§ megindítását jóváhagyia.

2.) Borsodbóta Köz§ég Önkormányzat Képviselő-testül€te az l. ) pont §ze nti eljáriásban
ajánlattételre a Tempo_Legato oktatiásszervezó és Tanácsadó Kft,-t, a Borsodbótai
ÖTTE Egyesületet és a Fiatalok Fiatalokért Egyesületet hívja fel.

3.) hívja fel.

Hatráridő: azonnal

Felelős: Gulyás Jrános polgármester



Határozati iava§lat:

20l9. (II.06.) határozat

Tá.ryY: A Borsodbóta 42 hrsz-ú ingatlan adá§vételi §zerződés felbontá§a kapcsán ingatlaí!
nyilvántartási bejegyzés

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviseló{estülete a Horvátbné Budai Juliarmával, a
Bolsodbóta 42. h6z-ú ingatlan adásvételi szerződésének 2018.január 3l-i felbontása kapcsán
hozáárul altoz,hogy az érintett ingatlanra vonatkozóan a bejegyzési eljánís megsztintetésre
kerüljön az ingatlan nyilvlintaItá§ban.

Hatriridó: azonnal

Felelós: Gulyás János polgármester



Ad á svéte l i s zé nőd és fe l bo n á sa

Amely létrejött egyíészíól Borsodbóto t<özség Ónkormónyzato (adószáma; 1,534g23g-2-o5,törzskönyv: 349239, KsH száma: 753Ag23g 
.8471-327.05, 

képv.: Gulyás lános pol8armesteí ) 3658

liiT,llii1;.:"ililli.út 
42. szám, mínt elddó (a továbbial;an elao'ui.,"i,.".in;v"" u, 

".o"" *
másreszrdl. Hoftáahné Budai Ju,lrírrra (szü].]_Budai Julianna, Sajószentpéter. I97ö. május
Ü;.liJüül§;-iij,':,';]:".T;"j,:1í,,"1??,:|::,.;,;;iil"J:r';fi;;3 355l} 3658
uI"ri,"n r,.iv"" e, náp;; ;;fiiáit:,:ffi:,,Til' """ '" 

továbbiakban: vevő) köi<itt az

], Szerzödö felek 20l l, ianuár hó 20-án ingatlan adásvételi sz€rződést kötöttek az EladókizáóIagos 1/l arűyú tulaiaonatan "auo, 'sorso;;ó," 'i;"il;' 
alatt feivett,

§ilffi :Y":,i.".:..,T 
ta, Rákóczi t t l l t. i.Á- 

"Űi áán# riii".r alapterületű

2 !: E)^.1" és a Vevő jelen szerzödés aláirásaval az 1. pontban körülírt adiá§vételiszeződést, aruuk megkötésének idópontjára 
"i*r"rlriiiÖ"r"iJ"Ilyal közösmegegyezéssel felbontják,

3. A felek kijelentik, hogy az adásvételi szerzódés megköté§ét megelőző eredeti állapototegymás között vissza]állitották

n 1 |:]:o 
kjjelentik továbbá. hogy a jelen^megáIlapodással érintett adásvételi ügyletvonatkozásában, a továbbiakban 

"g!it 
ret ,i- ia."r"i tl'*i"iiri" másik féllelszemben semmilyen jogcimen,

5. A fel€k feltétlen és visszavonhatatlan hozájárulásukat adják ahhoz, hogy az eladó avevö ingatlarrra vonatkozóan heiegyzesi eljLás;;;k';;;il;;;é.:i 'i:;deményezze
jelen szerzódés alapján az ingatlan-nyilvántartásban,

6, Jelen szerződés megkötésévei járó költségeket az eladó viseli.

7, Jelen szelződés megszerke§ztésével, ellenjegyzésével és a Fóldhivatali eljáá§lebonyolításával a felek megbízzák 
1 V"gyl.i U*rr'ij O"OUi'Ö25 Miskolc,Kazlnczy tt. l3. fsz.4.. üi; dr. Megyeri CaUo."r'gy"eJ i'o..ly 

'.iáu'" 
[.rnuorruraoelfogadia.

8, A szeTzódő Feiek jelen szerződés aláíIásával egyidejűleg kijelentik és elismerik, hogya jei€n adásvétel kapcsár felmerülö ualum.n-ryi ,"'r;,,il"*l, iii*ijogi, ;ngutI--nyilvántanási, továbbá adójogi következmé-r"Í,i*,Ui"" 
""ir"r.,'ir'i?t""n ,""rrOOestez€k ismeletében kötötték meg

9, Eijfuó üg},véd tájék ozlat:a szerződő Feleket arról, hogy a pénzmosás és a tenolizmusfinanszilozá§a megelőzésérői és megakadáIyozásárói';ó ;iii;,;;lll. töNényrendelkezései alapján azonosilási kotelezettség t".rrai 
". iruait e, u'V"lro uautul,illetve a képvi§el€tükben eljáó személyek adatai vonatkozásában. Az azonosítás a

trn 
,lujt,ui r,k 

f, 
-,



Határozati iava§lat:

l20l9. l 11.06.| h^tár fi7st

Tj!!E| HozzÁjtrJlásjelálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan nyilvántarlbba
töIténő bejegyzésének meghosszabbíüísáoz, íoyábbá készfizetó keze§ség vállall§éilloz a
BoNodbótai Önkéntes Tíizoltó-, Településszépítő-, Kömyezetvédő- és ioglalkoztauist
Elősegító Egyesület pénzintézeti hiteléhez

l.) Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő{estiilete hozzájárvl ahhoz, hogy a
tulajdonában áló, Borsodbóta 430 hsz-ú, természetben Borsodbóta, széchenyi út 103.
szÁíí alalli, kiv€tt, közösségi és kulturális épület megnevezésú ingatlan t€Ihére az
iryatlan nyilvántaúisba - a Bo§odbótai Önkéntes Túzoltó-, Településszépítő-,
Kömyezetvédő- és Foglalkoáatást Elősegítő Egyesület átal (székhelye: 3658
Borsodbót4 széchenyi út42.) aKoRoNA TAKARÉK Takaíékszövetkezettől igényelt,
20l9. december 28 napjáig visszafizetendó l9,665,481,- Ft és annak kanrata fedezetéül
bejegyzett jelálogjog és az elidegenítési és terhelési tilalom 2019, december 28.
napjáig meghosszabbításra kerüüön.

2.) Bolsodbóta Község Önkor&ányzat Képviselő-t€stület€ nyilaíkozza hogy az 1.)
pontban megjelölt ingatlan Borsodbóta Község Önkormányzalrának vagyonrendelete
értelmében nem tartozik a törzsvagyon körébe, az érintett ingatlarr forgalomképes.

3.) Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testiilet e lyilatkoÁ, hogy az í.
pontban megjelölt irlgatlan érvényes vagyonbiztosítással rendelkezik,, továbbá
hozzíjárul abhoz, hogy az ingatlanra kötött vagyonbiáosítrist a KoRoNA TAKAREK
Takarékszóvetkezetre engedményezi, és a biztosítási dij összegének rendszeres
pénzügyi teljesítéséről minden évben legalább egyszer írásban tájékozatja a
hitelintézetet.

4.) Borsodbóta Község Önkormiioyzat Képviseló{e§tülete az előzó pontokban vállalt
köt€lezettségeken tulmenóen a Bolsodbótai Önként€s Tíizoltó-, ielepülésszepítő-,
Kömyezetvédő- és Foglalkoáatást Elősegító Egyesüet által székhelye: 3658
Borsodbóta, Széchenyi út 42.) a KoRoNA TAKARÉK Takarékszövetkezettől igényelt
és még vissza nem fiz etett tlltel, azaz 19 ,665,48 l ,- Ft és armak kam atA fedezetélrl 20Ig.
december 28.napjág továbbra is készfizetó kezességet vállal.

5.) Borsodbóta Község Önkormányzat Képviseló-testülete felhatalmazza a Polgármestert
a meghozott döntéssel azonos tartalmú szeződés aláírására.

6.) Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testül€te a koúbbi 3l /2018.(Ix:27.)
szüní hatllozalAt :elen hatirozattal visszavonja.

Felelős: Gulyás János polgiá]:me§ter

Határidő: azonnal és folyamatos


