
Ikt.szám: 177-16/2011. 
 
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSÉNEK 
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 
 

 
JEGYZŐKÖNYV  

 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága 2011. június 7-én, 
Salgótarjánban, a Megyeháza Palóc-termében megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Borenszki Ervin, Lacsny Péter, Szandai József, Varga Krisztina, Varga Mihály.  
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
Kormány Zsoltné és Dr. Czuczi János előzetesen jelezte távolmaradását az ülésről.   
A hivatal részéről jelen volt Bácskai Katalin, a Gazdasági Bizottság referense, dr. Sárközi Judit 
 
Szandai József:  
Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket, az ülést megnyitja. Kéri a bizottság tagjait, hogy a 
határozatképesség megállapításra jelezzék ittlétüket. Ezt követően megállapítja, hogy a Gazdasági 
Bizottság 5 fővel van jelen, az ülés határozatképes. Kéri a bizottságot, a meghívóban jelzett napirendet 
tárgyalja meg. Más javaslat, kiegészítés nincs. Szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a bizottság 
egyhangúan elfogadott. 

Napirend: 

 
1. Javaslat  I.  A „Nógrád Megye Önkormányzata és költségvetési szervei, kisebbségi önkormányzatok 

bankszámlaszerződése, továbbá folyószámla- és munkabér-hitelkeret biztosítása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának eredményére; 

 II. A „Nógrád Megye Önkormányzata és költségvetési szervei, kisebbségi önkormányzatok 
bankszámlaszerződése, továbbá folyószámla- és munkabér-hitelkeret biztosítása” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadására 

2. Egyebek 
- . - 

 
1. Javaslat I.  A „Nógrád Megye Önkormányzata és költségvetési szervei, kisebbségi 

önkormányzatok bankszámlaszerződése, továbbá folyószámla- és munkabér-
hitelkeret biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának 
eredményére; 

II. A „Nógrád Megye Önkormányzata és költségvetési szervei, kisebbségi 
önkormányzatok bankszámlaszerződése, továbbá folyószámla- és munkabér-
hitelkeret biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás és 
dokumentáció elfogadására 

Szandai József:  
Köszönti az előterjesztő képviseletében a napirendi ponthoz megjelent dr. Sárközi Juditot. Megkérdezi, 
van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez? 
 
Dr. Sárközi Judit: 
Ismertette az előzményeket.  
 
Szandai József:  
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátotta a I. határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen, 0 
nem, 0 tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Gazdasági Bizottságának 

 
   14/2011. (VI. 7.) GB.  Tárgy: A „Nógrád Megye Önkormányzata  

és költségvetési szervei, kisebbségi 
önkormányzatok bankszámlaszerződése,  
továbbá folyószámla- és munkabér- 
hitelkeret biztosítása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás részvételi  
szakaszának eredményére 

 
 

HATÁROZATA 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a „Nógrád Megye 
Önkormányzata és költségvetési szervei, kisebbségi önkormányzatok bankszámlaszerződése, 
továbbá folyószámla- és munkabér-hitelkeret biztosítása” tárgyú hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos eljárás részvételi szakasza során – a Gazdasági Bizottság elnöke és a megyei 
főjegyző által – tett intézkedéseket jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
2.a)  A bizottság az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) részvételi 

jelentkezését a Kbt. 114. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja, mivel nem 
igazolta a részvételi felhívás III.2.3) a) pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai 
alkalmasság minimumkövetelményeként előírt referenciát. 

2.b) A bizottság a Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) részvételi jelentkezését 
érvényesnek nyilvánítja, részvételre jelentkezőt a szerződés teljesítésére alkalmasnak minősíti. 

3. A bizottság utasítja elnökét, hogy a részvételi szakasz eredményét – e határozat mellékletét 
képező „Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról” megnevezésű dokumentum szerint – 
hirdesse ki, azt a részvételre jelentkezők és a Közbeszerzések Tanácsának kézbesítse. 
Határidő: 2011. június 7. 
Felelős: Szandai József, a bizottság elnöke 
  dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
Salgótarján, 2011. június 7.                                                                                                                               

 
       Szandai József   

                                                                                                                     a bizottság elnöke  
 
 

A 14/2011. (VI. 7.) GB. határozat melléklete 
 

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról 
 
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nógrád Megye Önkormányzata, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Az önkormányzat és jelenleg 19 önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szerve, 2 kisebbségi önkormányzat bankszámláinak vezetése, a 
számlavezetés időpontjától legalább 3 milliárd Ft folyószámla hitelkeret, és havonta átlagban 
legalább 300 millió Ft munkabér-hitelkeret biztosítása a kiskincstári rendszer működtetése, 
lakáscélú munkáltatói kölcsönök kezelése. Ajánlatkérő a költségvetési szervek száma tekintetében 
+20 %-kal, a hitelkeretek vonatkozásában +50 %-kal eltérhet. 
Ajánlatkérő 2011. évi költségvetési kiadási főösszege: 13.181.992 E Ft. 

3. A választott eljárás: hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 
4.  a)  Eredményes volt-e a részvételi szakasz: igen 
  b) * Eredménytelen részvételi szakasz esetén az eredménytelenség indoka: - 
  c) * Az eredménytelen részvételi szakaszt követően indul-e új eljárás: -  
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5. A benyújtott részvételi jelentkezések száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 2 db 
6. Az alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és címe, 

minősítésük indoka (részajánlattételi lehetőség esetén részenként megadva):  
 Raiffesien Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) Részvételre jelentkező megfelel a részvételi 

felhívásban előírtaknak. 
7.  Az alkalmatlannak minősített jelentkezők neve és címe, valamint minősítésük indoka 

(részajánlattételi lehetőség esetén részenként megadva): UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 
Budapest, Szabadság tér 5-6.) részvételi jelentkezése a Kbt. 114. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen, mivel nem igazolta a részvételi felhívás III.2.3) a) pontjában meghatározott műszaki, 
illetve szakmai alkalmasság minimum-követelményeként előírt referenciát.  

8. Az egyéb okból érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és címe, az 
érvénytelenség indoka (részajánlattételi lehetőség esetén részenként megadva): - 

9. * Az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve és címe (részajánlattételi lehetőség esetén 
részenként megadva): 
Raiffesien Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. 

10. * Egyéb információk: -  
11. * Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékozatóra és 

közzétételének napja: -  
12. Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre, illetőleg felhívásra, és közzétételének napja: TED: 

2011/S 80 132199; 2011. 04. 23.; KÉ: 9746/2011; 2011. 04. 29. 
13. Az eredményhirdetés, illetőleg a részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló összegezés 

megküldésének időpontja: 2011. 06. 07. 900 óra; 2011. 06. 07. 
14. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2011. 06. 07. 
15. * Az összegezés javításának indoka: -  
 
Salgótarján, 2011. június 07. 
 
 Szandai József 
 a Gazdasági Bizottság elnöke 
 
Szandai József: 
A II. határozati javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátotta a II. határozati 
javaslatot, melyet a bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot 
hozta: 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Gazdasági Bizottságának 
 
15/2011. (VI. 7.) GB.   Tárgy: A „Nógrád Megye Önkormányzata  

és költségvetési szervei, kisebbségi  
önkormányzatok bankszámlaszerződése,  
továbbá folyószámla- és munkabér-hitelkeret 
biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban  
az ajánlattételi felhívás és dokumentáció 
elfogadására 
 

HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága megtárgyalta és dönt arról, hogy a 
„Nógrád Megye Önkormányzata és költségvetési szervei, kisebbségi önkormányzatok 
bankszámlaszerződése, továbbá folyószámla- és munkabér-hitelkeret biztosítása” tárgyú hirdetmény 
közzétételével induló tárgyalásos eljárásban e határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívás és 
dokumentáció megküldésével ajánlattételre hívja fel a Raiffeisen Bank Zrt-t (1054 Budapest, Akadémia u. 
6.).  
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A bizottság utasítja elnökét és a főjegyzőt az ajánlattételi felhívás és dokumentáció megküldésére. 
Határidő: 2011. június 7. 
Felelős:  Szandai József, a bizottság elnöke 
  dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2011. június 7.                                                                                                                               

 
Szandai József   

                                                                                                                 a bizottság elnöke  
 
2. Egyebek  

 
Nem volt felvetésük a bizottsági tagoknak. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Szandai József dr. Barta László 
 a Gazdasági Bizottság elnöke megyei főjegyző 
 
 
 
 
 


