
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

Tel.:88/230-003, 88/507-031.         
                      E-mail:jegyzourkut@vnet.hu

………………………………..............................................................………………………...
Szám:68-9/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2015. június 8.-án                          
                (hétfőn)  du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.

Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
                        Farkas István alpolgármester
                        Dr. Dóczy Mariann képviselő    
                        Lisztes Győző képviselő    
                        Pichler Józsefné  képviselő
                        Rieger Tibor képviselő
                        Stáll Zsolt képviselő    

                       
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent : Rostási Mária jegyző
Harsányi István közbeszerzési szakértő

Fülöp Zoltánné polgármester:Köszöntötte az ülésen megjelenteket és a jelenléti ív alapján 
megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a Képviselő-testület 7 
tagjából mind a 7  fő jelen van, így az ülést megnyitotta.

Ezt követően ismertette az  ülés napirendjét, melyet a Képviselő-testület  egyhangúlag – 7  
igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.

NAPIREND:

1) „Vállalkozási zerződés az „Úrkút Község szennyvízelvezetése és tisztítása” elnevezé-
sű, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0039 számú projekt keretein belül megvalósuló „Úrkút 
Község felhagyott szennyvízcsatorna” a FIDIC piros könyvének szerződési feltételei 
szerint” tárgyú, a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja alapján lefolytatandó közbeszerzé-
si eljárás.

Előterjesztő: polgármester

              NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.NAPIREND: „Vállalkozási zerződés az „Úrkút Község szennyvízelvezetése és 
tisztítása” elnevezésű, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0039 számú projekt keretein belül 
megvalósuló „Úrkút Község felhagyott szennyvízcsatorna” a FIDIC piros könyvének 
szerződési feltételei szerint” tárgyú, a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja alapján 
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lefolytatandó közbeszerzési eljárás.

Előterjesztő:  polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták, az a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kérdés, hozzászólás: 

Harsányi István közbeszerzési szakértő: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 
felhagyott szennyvízcsatorna tömedékelésével kapcsolatos ajánlati felhívást a Boroszlán Zrt 
megkapta. Határidőben az ajánlatát beadta, amely érvényes, azonban a bontási eljárást 
követően derült fény arra, hogy az ajánlati  becsült árnál – amely 47.869.526.- Ft. – 
magasabb  – 55 millió forintos - ajánlatot adott le a kivitelező. Ezért a tárgyalást meg kell 
kezdeni, melyhez a Képviselő-testület döntése szükséges. Amennyiben ezt a döntést a 
Képviselő-testület meghozza, úgy holnapi nap folyamán a tárgyalást meg kell kezdeni. 
Reméli az sikeres lesz, mivel az idő nagyon szorítja az Önkormányzatot. Ugyanis a sikeres 
tárgyalást követően a KFF (Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály) a dokumentáció 
felterjesztését követő 15 napon belül megfelelőségi tanúsítványt ad ki, ez után tudja a 
Képviselő-testület  meghozni a végső döntést, hogy a munka elkezdődhessen.

Pichler Józsefné képviselő: Kérdésként teszi fel, hogy a tárgyalást a Boroszlán Zrt-vel akkor 
is meg kellett volna tartani, amennyiben az ajánlati áruk nem magasabb, mint az ajánlati 
felhívásban szereplő ár?

Harsányi István közbeszerzési szakértő: Válaszában elmondja, hogy a tárgyalást akkor is 
meg kellett volna tartani, mivel kiegészítő közbeszerzésről van szó, ugyanis a Közbeszerzési
Döntőbizottságnak is meg kell küldeni az eljárás anyagát, és a döntőbizottság állapítja meg, 
hogy megáll-e a kiegészítő közbeszerzés.

Pichler Józsefné képviselő: Meghökkentőnek tartja, hogy a Boroszlán Zrt ilyen magas 
ajánlatot adott.

Rieger Tibor képviselő: Meg kell mondani a Boroszlánnak, hogy vagy megcsinálja az ajánlati
árért, vagy nem lesz megcsináltatva a tömedékelés.

Harsányi István közbeszerzési szakértő: Elmondja, hogy a műszaki tartalmon változtatni 
nem lehet, úgy a tárgyalás folyamán csak a pénz összegen lehet tárgyalni., Neki inkább az 
időbeliséggel van gondja. Nagyon rövid az idő, számításai szerint a végső döntést a 
képviselő-testület július elején hozhatja meg.

Fülöp Zoltánné polgármester: A projektmenedzser elkészítette a Támogatási szerződés 
meghosszabbítására irányuló kérelmet, beszélt is a KSZ-nél az ügyintézővel, aki ígérete, 
hogy augusztus 31-ig meghosszabbítják a szerződést. 

Rieger Tibor képviselő: Nagyon rövid az idő.

Harsányi István közbeszerzési szakértő: Hangsúlyozza, hogy neki is az időbeliséggel van 
gondja, mivel a Kormány rézéről 2007-2013-ad időszakra vonatkozó eu-s támogatások 
elszámolásának december 31-ig meg kell történnie, ezért a támogatottaknak legkésőbb 
szeptember 30-ig a projekteket végleg le kell zárni, és el kell számolni.

Fülöp Zoltánné képviselő: Kéri a férfi képviselőket, hogy a tárgyaláson – amennyire idejük 
engedi – vegyenek részt.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi 
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határozatot hozta:

Úrkút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2015. (VI. 8.) önkormányzati határozata
felhagyott szennyvízcsatorna tömedékelésére kivitelezői ajánlatról döntés

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Vállalkozási szerződés az „Úrkút Község 
szennyvízelvezetése és tisztítása” elnevezésű, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0039 számú projekt 
keretein belül megvalósuló „Úrkút Község felhagyott szennyvízcsatorna” a FIDIC piros 
könyvének szerződési feltételei szerint” tárgyú, a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja alapján 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás alapján a Boroszlán Építő-Szolgáltató-Tervező Zrt (8500 
Pápa, Aradi u. 1.) ajánlattevő ajánlatát érvényesnek minősíti, mivel a benyújtott ajánlata 
megfelel a Felhívási dokumentációban foglaltaknak, így az ajánlattevővel a tárgyalás 
megkezdhető.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 18.00 órakor berekesztette.

kmft.

Fülöp Zoltánné                                                                         Rostási Mária

polgármester                                                                               jegyző
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