Jegyzőkönyv
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2012. november 5-én tartott
rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen voltak: Gémes László polgármester
Bari Tiborné képviselő
Lukács Istvánné képviselő
R. Nagy Mihály képviselő
Szabó Tibor képviselő
Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő
Gyömbér Ferencné jegyző

Gémes László polgármester tisztelettel köszöntötte a rendkívüli testületi ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 5 képviselő jelenlétével a képviselő-testületi ülés
határozatképes, az ülést megnyitotta. Tóth Péter képviselő jelezte, hogy nem tud
részt venni az ülésen. Dr. Vigh Molnár Henriett képviselő később érkezik. A
jegyzőkönyv vezetésére felkérte Török Juliannát. A jegyzőkönyv hitelesítésére
felkérte Lukács Istvánné és R. Nagy Mihály képviselőket. Kérte, aki a jegyzőkönyvhitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
139/2012. (XI.5.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Lukács Istvánné és R. Nagy Mihály
képviselőket bízta meg.

Gémes László polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat (1.
sz. melléklet). Mivel módosító javaslat a napirend megváltoztatásával kapcsolatban
nem hangzott el, kérte annak elfogadását.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
140/2012. (XI.5.) KT.
Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIRENDI PONTOK:
1./ Szennyvízberuházás kivitelezőjének
kiválasztása

Gémes László
polgármester

2./Együttműködési megállapodás kötése
a Kurca-Völgye Egyesülettel a Kossuth téri
játszótér felújításával kapcsolatban

Gémes László
polgármester

3./ Vállalkozó kiválasztása az ivóvízminőség
javító program közbeszerzési dokumentációjának elkészítésére

Gémes László
polgármester

4./ Közmeghallgatás napirendjének meghatározása
4./ Egyéb előterjesztések

1./ Napirend
SZENNYVÍZBERUHÁZÁS KIVITELEZŐJÉNEK KIVÁLASZTÁSA
Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvár szennyvíztisztító telepének és
szennyvízcsatorna hálózatának FIDIC SÁRGA és FIDIC PIROS könyv szerinti
generálkivitelező kiválasztása /ajánlattételi szakasz/(2. sz. melléklet) tárgyú
előterjesztést. Kérte a képviselő-testületet, tegyék fel kérdéseiket az anyaggal
kapcsolatban.

Bari Tiborné képviselő rákérdezett a 2. oldalon felsorolt költségekre. Az összegeket
havonta kell fizetni, vagy egyszeri befizetést jelent?
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Gémes László polgármester elmondta, konkrétan nem tudja, mit jelent. A pályázat
egy megvalósíthatósági tanulmány alapján készült. Ezeket a költségeket a
tanulmányba állították be. A megjelölt költségek nem az önkormányzat költségei,
azok az üzemeltetéssel kapcsolatosak. Megjegyezte, az anyag mellékletét képező
közbeszerzési szabályossági tanúsítvány elég komoly anyag, a felmerülő kérdésekre
az illetékesek tudnának válaszolni. Kívülálló nem tudja értelmezni a tervet.
Szabó Tibor képviselő véleménye szerint egységárat kellett volna megadni.
Megkérdezte, mennyi a pályázaton megnyert nettó összeg?
Gémes László polgármester elmondta, a hatóság a melléklet szerinti anyag
elfogadását kéri a képviselő-testülettől. Az ajánlattevőnek ezer oldalas ajánlatot
kellett benyújtania a közbeszerzés során. A pályázaton nyert pontos összegre
vonatkozóan elmondta, a megvalósítási munkák nettó összköltsége 1.842.087.498 Ft,
a támogatás mértéke 1.555.210.000 Ft.
Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő megérkezett az ülésre, így a képviselők száma 6 fő.

Gémes László polgármester tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a
szennyvízberuházás közbeszerzési szabályzata értelmében a kivitelezőt névszerinti
szavazással kell kiválasztani. Kérte a képviselőket, szavazzanak.
A szavazás eredménye a következő: Bari Tiborné igen, Lukács Istvánné igen, R. Nagy Mihály
igen, Szabó Tibor igen, Dr. Vigh-Molnár Henriett igen, Gémes László igen.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
141/2012. (XI.5.) KT.
Tárgy: Szegvár szennyvíztisztító telepének és szennyvízcsatorna hálózatának FIDIC SÁRGA
és FIDIC PIROS könyv szerinti generálkivitelező kiválasztása /ajánlattételi szakasz/

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló
Bizottság írásbeli szakvéleménye alapján névszerinti szavazással
meghozta döntését a Szegvár szennyvíztisztító telepének és
szennyvízcsatorna hálózatának FIDIC SÁRGA és FIDIC PIROS könyv
szerinti generálkivitelező feladatok ellátása tárgyában TED-2012/S
103-172252 számon, 2012. 06. 01. napján indult közbeszerzési
eljárásról.
A kiválasztás a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzata alapján és a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvényben foglaltaknak megfelelően történt. Az eljárás eredményes
volt.
1. A tárgyi közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának eredményes
lezárását követően Szegvár Nagyközség Önkormányzata az
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EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft, OMS Környezetvédelmi Kft.
és Probart Kft. (EOP-Szegvár Konzorcium)-t hívta fel
ajánlattételre.
2. A közbeszerzési eljárásban az ajánlat benyújtására nyitva álló
határidő 2012. 09. 26. napján 10 óra 00 perckor lejárt. A beérkezett
ajánlattal kapcsolatban 2 alkalommal hiánypótlás elrendelésére
került sor.
3. A hiánypótlásra nyitva álló határidőre egy érvényes árajánlat
érkezett:
Az érvényes ajánlattevő neve:
1) EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
2) OMS Környezetvédelmi Kft.
3) Probart Kft.
Közös részvételre jelentkezők (EOP-Szegvár Konzorcium)
(Kapcsolattartásra kijelölt részvételre jelentkező: AuroAszfalt
Építő és Szolgáltató Kft.) 2225 Üllő, Zsaróka hegy 053/30 hrsz.
3.1. Egyösszegű nettó ajánlati árajánlat (HUF)
-

a szennyvíztisztító telep építési munkáinak elvégzése:
323.890.500,-- Ft
- a szennyvízcsatorna hálózat munkáinak elvégzése:
1.343.029.652,-- Ft
- MINDÖSSZESEN: nettó 1.666.920.152,-- Ft
3.2. Jótállás időtartama: 24 hónap
3.3. A vállalt előteljesítés mértéke: 0 nap
3.4. A humán erőforrás az üzemeltetés és az
energiafelhasználás költsége a választott technológia esetében
a csatornaépítésnél
Csatorna mosatási költségek: 13.635.350,-- Ft
Átemelők irányítástechnikai költségei: 353.376,-- Ft
Átemelő szivattyúk energiafelhasználási költségei: 609.445,- Ft
Az elkészült rendszer üzemeltetéséhez szükséges
humán erőforrás szükséglet: 4 fő
3.5. A humán erőforrás az üzemeltetés és az
energiafelhasználás költsége a választott technológia esetében
a tisztítótelep építésnél
Biológiai levegőztetés energia-felhasználása: 133 152 kWh/év
Iszap víztelenítés energia-felhasználása: 4 058,08 kWh/év
Tisztított szennyvíz elvezetési költsége: 2 411 606,-- Ft
Az
üzemszerű
működés
fenntartásához
szükséges
humánerőforrás igény: 9 fő
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4. Ajánlattevő az eljárás részvételi szakaszában a részvételi felhívás
és a részvételi dokumentáció előírásainak megfelelően igazolta a
pénzügyi-gazdasági, illetve műszaki-szakmai alkalmasságát. A
részvételre jelentkezővel szemben kizáró ok sem az eljárás
részvételi, sem az ajánlattételi szakaszában nem volt
megállapítható, ajánlatát az előírt követelményeknek megfelelően
nyújtotta be, és mivel egyetlen ajánlattevőként vett részt az
eljárásban,
ajánlata
értelemszerűen
az
összességében
legelőnyösebb ajánlatnak minősül.
5. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlat
elbírálásáról az értesítést küldje meg az ajánlattevő részére.
6. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlat
elbírálásáról szóló összegzést küldje meg a közreműködő
szervezet részére.
7. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevővel kösse meg a vállalkozói szerződést.
Határidő: 2012. november 16.
Felelős: Huszka Anita pályázati referens
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, Huszka Anita
pályázati referens, Nemzeti Környezetvédelmi és Energiaközpont
Nonprofit Kft. 1134, Budapest, Váci út 45. szám.

2./ Napirend
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖTÉSE A KURCA-VÖLGYE
EGYESÜLETTEL A KOSSUTH TÉRI JÁTSZÓTÉR FELÚJÍTÁSÁVAL
KAPCSOLATBAN

Gémes László polgármester előterjesztette az együttműködési megállapodás kötése
a Kurca-Völgye Egyesülettel a Kossuth téri játszótér felújításával kapcsolatban
tárgyú írásos anyagot (3. sz. melléklet). Kiegészítésül elmondta, a Kossuth téri
játszótér felújítására beadott pályázathoz tulajdonosi hozzájárulás szükséges.
Szabó Tibor képviselő megkérdezte, a Nonprofit Kft. igényli vissza az áfát?
Gémes László polgármester elmondta, az áfát a pályázó fizeti meg. Kérte, aki a
határozati javaslattal egyetért, az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
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142/2012. (XI.5.) KT.

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a falumegújításra és –fejlesztésre kiírt pályázat
megvalósítására a Kurca-Völgye Egyesülettel.

Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Falumegújítás és –fejlesztés” pályázat benyújtását és
az alábbi döntést hozta:
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat, mint tulajdonos tulajdonosi
hozzájárulást ad ahhoz, hogy a Kurca-Völgye Egyesület, a
Vidékfejlesztési Minisztérium 102/2012. (X.1.) VM. rendelete alapján
a falumegújításra és –fejlesztésre pályázatot nyújtson be.
A pályázat elnyerése esetén Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
hozzájárul ahhoz, hogy a Kurca-Völgye Egyesület új játszóteret
alakítson ki az önkormányzat tulajdonában lévő 792. hrsz-ú Kossuth
téri parkban.

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Márton Rozália
gazdálkodási osztályvezető, Csernákné Bába Eszter pályázati
referens.

3./ Napirend
VÁLLALKOZÓ KIVÁLASZTÁSA AZ IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÓ PROGRAM
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE

Gémes László polgármester előterjesztette az „Ivóvízminőség javítást célzó projekt
elkészítése Szegváron” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentáció
elkészítésére vonatkozó egyszerű beszerzési eljárásról szóló írásos anyagot (4. sz.
melléklet). Kérte, aki a határozati javaslattal egyetért, az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
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143/2012. (XI.5.) KT.
Tárgy: Az „Ivóvízminőség javítást célzó projekt előkészítése Szegváron” című
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentáció elkészítésére vonatkozó
egyszerű beszerzési eljárás.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló
Bizottság előzetes javaslata alapján meghozta döntését az
„Ivóvízminőség javítást célzó projekt előkészítése Szegváron” című
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentáció elkészítésére
vonatkozó egyszerű beszerzési eljárásban.
A kiválasztás a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzata alapján és a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvényben foglaltaknak megfelelően történt. Az eljárás eredményes
volt.
1.

2.

3.

4.

A tárgyi közbeszerzési eljárásban Szegvár Nagyközségi
Önkormányzat az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft-, Dr.
Makszin András ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadót és a
KÖVITE- PLUSZ Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft-t kérte fel
ajánlattételre.
A közbeszerzési eljárásban az ajánlat benyújtására nyitva álló
határidő 2012. 10. 16. napján lejárt. A beérkezett ajánlatokkal
kapcsolatban hiánypótlás elrendelésére nem került sor.
A beszerzési eljárásban az ajánlattételi határidőig három érvényes
árajánlat érkezett.
Az érvényes ajánlattevő neve:
1.) ANPAST Europroject Szolgáltató Kft.
(1053 Budapest, Ferenciek tere 2. félemelet)
Egyösszegű nettó ajánlati árajánlat: 750.000,- (HUF)
2.) Dr. Makszin András ügyvéd, hivatalos közbeszerzési
tanácsadó (6722 Szeged, Török u. 8. sz.)
Egyösszegű nettó ajánlati árajánlat: 290.000,- (HUF)
3.) KÖVITE-PLUSZ Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft.
Egyösszegű nettó ajánlati árajánlat: 1.500.000,- (HUF)
Megállapítható, hogy az ajánlattevők az ajánlatkérési
dokumentáció
előírásainak
megfelelően
igazolták
az
ajánlattevővel szemben elvárt szakmai tapasztalatot és
jogosultságot. Az ajánlattevőkkel szemben kizáró ok nem merült
fel, ajánlatukat az előirt követelményeknek megfelelően
nyújtották be.
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5.

Az ajánlatkérési dokumentáció alapján az ajánlatokat a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján kell elbírálni.
Ennek figyelembevételével a képviselő-testület a következő
ajánlattevőt hirdeti ki nyertesként:
Dr. Makszin András ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Egyösszegű nettó ajánlati árajánlat: 290.000,- (HUF)

6.
7.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlatok
elbírálásáról az értesítést küldje meg az ajánlattevők részére.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevővel kösse meg a vállalkozói szerződést.

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Dr. Makszin András
6722 Szeged, Török u. 8., Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető,
Pappné Muzsik Renáta igazgatási főtanácsos.

Gémes László polgármester ismertette a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázatról szóló írásos anyagot (5. sz. melléklet).
Szabó Tibor képviselő megköszönte a pályázat felhasználásáról szóló írásos
tájékoztatót.
4./ Napirend
KÖZMEGHALLGATÁS NAPIRENDJÉNEK MEGHATÁROZÁSA
Gémes László polgármester a közmeghallgatás napirendjére az alábbi javaslatot
tette:
1./ Az „Ivóvízminőség javítást célzó projekt előkészítése Szegváron”
2./ Szegvár nagyközség szennyvízberuházása
3./ Egyebek
Elmondta, a közmeghallgatásra a szennyvízberuházás kivitelezőjét is meghívja, aki
válaszolni tud a lakosok részéről felmerülő kérdésekre. Az időpontot még nem tudja,
a beruházás kivitelezői szerződés aláírásának időpontját meg kell várni. Kérte, hogy
az aláíráson a T. Képviselő-testület vegyen részt. Az aláírásig jelen üléstől számított
10 napnak el kell telni.
Gémes László polgármester kérte, aki a közmeghallgatás
meghatározására tett javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.

napirendjének
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144/2012. (XI.5.) KT.
Tárgy: Közmeghallgatás napirendjének meghatározása.
Határozat
Szegvár
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint jelölte meg.

a

1./ Az „Ivóvízminőség javítást célzó projekt előkészítése Szegváron”
2./ Szegvár nagyközség szennyvízberuházása
3./ Egyebek

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a közmeghallgatás
idejéről és napirendjéről az SZMSZ-ben meghatározott módon a
lakosságot értesítse.
Felelős: Gémes László polgármester
A határozatot kapja: Gémes László polgármester

5./ Napirend
EGYÉB ELŐTERJESZTÉSEK
Gyömbér Ferencné jegyző ismertette az Alföldvíz Zrt. által küldött felhívást,
melyben tisztelettel meghívják a polgármester urat, munkatársait, a képviselőtestület tagjait, valamint a munkabizottságok tagjait társaságuk tevékenységét
bemutató látogatásra november 20, illetve 29-i időpontokra. Javasolta, hogy a
képviselő-testület a november 29-i időpontra fogadja el a meghívást. A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.
Gémes László polgármester elmondta, a Falufejlesztő és Üzemeltető Kft. javasolta,
hogy a Fiat Dukato gépjárművet adják el, mivel azon már műszaki nincs, szinte
üzemképtelen. Kérte a képviselő-testület hozzájárulását a gépjármű eladásához.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
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145/2012. (XI.5.) KT.
Tárgy: Fiat Ducato gépjármű eladása
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárult
ahhoz, hogy a Szegvár Nagyközség Önkormányzat tulajdonát
képező GGS 797 forgalmi rendszámú Fiat Ducato gépjárművet az
önkormányzat értékesítse.
Az értékesítés lebonyolításával a képviselő-testület a polgármestert
bízta meg.
A határozatot kapják: Gémes László polgármester,
R. Nagy Mihály alpolgármester megkérdezte, új rendelet szabályozza az ebek
összeírását?
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, új rendelet szerint össze kell írni az ebeket.
Gémes László polgármester több hozzászólás hiányában megköszönte a képviselőtestület munkáját és az ülést bezárta.

Kmft.

Gémes László
polgármester

Gyömbér Ferencné
jegyző

Lukács Istvánné
R. Nagy Mihály
képviselő, jkv. hitelesítő

