
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

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

………………………………..............................................................………………………...

Szám:68-6/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2015. április 16.-án                        
                (csütörtökön)  du. 17.30 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

                                                  
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) Döntés az Úrkút szennyvízelvezetése és tisztítása tárgyú KEOP 1.2.0/2F/09-2010-

0039 azonosító számú projekt keretein belül megvalósuló „Úrkút Község felhagyott
szennyvízcsatorna hálózat  eltömedékelési  munkáinak  elvégzése tárgyú  beszerzés
mérnök/műszaki ellenőri ajánlattételi felhívásának, ajánlati dokumentációjának és a
feladatra felkérendő ajánlattevők elfogadásáról

Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester

2)  Döntés az Úrkút szennyvízelvezetése és tisztítása tárgyú KEOP 1.2.0/2F/09-2010-
0039 azonosító számú projekt keretein belül megvalósuló „Úrkút Község felhagyott
szennyvízcsatorna hálózat eltömedékelési munkáinak elvégzésére” tárgyú beszerzés
vonatkozásában  teljes  körű  projekt  menedzsment  és  PR  feladatok  ajánlattételi
felhívásának,  ajánlati  dokumentációjának  és  a  feladatra  felkérendő  ajánlattevők
elfogadásáról 

Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
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           NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.NAPIREND: Döntés az Úrkút szennyvízelvezetése és tisztítása tárgyú KEOP 1.2.0/2F/09-
2010-0039 azonosító számú projekt  keretein belül  megvalósuló „Úrkút  Község felhagyott
szennyvízcsatorna  hálózat  eltömedékelési  munkáinak  elvégzése  tárgyú  beszerzés
mérnök/műszaki ellenőri ajánlattételi felhívásának, ajánlati dokumentációjának és a feladatra
felkérendő ajánlattevők elfogadásáról

Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Rieger Tibor képviselő: Kérdésként teszi fel, hogy a KSz-től (Környezetvédelmi Minisztérium 
Közreműködő Szervezet) és a KFF-től (Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály)  jött-e levél, 
hogy a támogatási összeg rendelkezésre áll-e, illetve megkapja-e az Önkormányzat?

Fülöp Zoltánné polgármester: A KSZ kiadta a hozzájáruló nyilatkozatát, a KFF-nek írtak, és 
kérték sürgősen nyilatkozatuk kiadását.

Rieger Tibor képviselő: A tömedékeléshez miért kell projektmenedzser és mérnők?

Fülöp Zoltánné polgármester: Azért kell a projektmenedzser és a mérnök mert kiegészítő 
közbeszerzés alá tartozik a tömedékelés is.

Rieger Tibor képviselő: A március közepén tartott megbeszélésen elhangzott, hogy a 
felhagyott szennyvízcsatorna eltömedékelése nem tartozik a FIDIC piros könyv hatálya alá. 
A közbeszerzési eljárás kiírása alapján viszont FIDIC piros könyves az eljárás, ami sokkal 
bonyolultabb mind a FIDIC zöld könyves.

Fülöp Zoltánné polgármester: Azért tartozik a FIDIC piros könyv alá, mert a szennyvíz 
beruházás hatálya alá tartozik a felhagyott szennyvízcsatorna tömedékelése, és a szennyvíz
beruházás FIDIC piros könyves eljárás.

Rieger Tibor képviselő: Mindkét napirendi pont az ajánlattételi felhívással kapcsolatos 
dokumentációt tartalmazza, és amikor beérkezik a megadott határidőre a 3 ajánlat, a 
legalacsonyabb áras ajánlat kerül elfogadásra. Mi van akkor, ha a Képviselő-testület 
kiválasztja a nyertes ajánlattevőt, és a szerződést akkor meg kell kötni. Biztos, hogy 
megkapja a pénzt az Önkormányzat?

Fülöp Zoltánné polgármester: A KSz-nál zöld utat kapott, már csak a KFF-nek kell a pozitív 
döntést meghoznia.

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

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2015. (IV.16.) önkormányzati határozata
felhagyott szennyvízcsatorna hálózat eltömedékelés munkáira mérnök 
kiválasztására közbeszerzési felhívás elfogadása
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Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a)  az  Úrkút  szennyvízelvezetése  és  tisztítása  tárgyú  KEOP  1.2.0/2F/09-2010-0039
azonosító  számú  projekt  keretein  belül  megvalósuló  „Úrkút  Község  felhagyott
szennyvízcsatorna hálózat eltömedékelési munkáinak elvégzésére” tárgyú beszerzés
mérnök/műszaki  ellenőri  ajánlattételi  felhívását,  ajánlati  dokumentációját,  a
felkérendő ajánlattevőket elfogadja.

b)  felhatalmazza  Fülöp  Zoltánné  polgármestert  a  közbeszerzés  tárgyát  képező
ajánlattételi felhívás kiküldésére.

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

2.NAPIREND: Döntés az Úrkút szennyvízelvezetése és tisztítása tárgyú KEOP 1.2.0/2F/09-
2010-0039 azonosító számú projekt keretein belül megvalósuló „Úrkút Község felhagyott 
szennyvízcsatorna hálózat eltömedékelési munkáinak elvégzésére” tárgyú beszerzés 
vonatkozásában teljes körű projekt menedzsment és PR feladatok ajánlattételi felhívásának, 
ajánlati dokumentációjának és a feladatra felkérendő ajánlattevők elfogadásáról.

Előterjesztő:  polgármester

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

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

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

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2015. (IV.16.) önkormányzati határozata
felhagyott szennyvízcsatorna hálózat eltömedékelés munkáira 
projktmenedzser kiválasztására közbeszerzési felhívás elfogadása

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) az Úrkút  szennyvízelvezetése  és  tisztítása  tárgyú  KEOP 1.2.0/2F/09-2010-0039
azonosító  számú  projekt  keretein  belül  megvalósuló  „Úrkút  Község  felhagyott
szennyvízcsatorna  hálózat  eltömedékelési  munkáinak  elvégzésére”  tárgyú
beszerzés teljes körű projekt menedzsment és PR feladatok ajánlattételi felhívását,
ajánlati dokumentációját, felkérendő ajánlattevőket elfogadja.

b) felhatalmazza  Fülöp  Zoltánné  polgármestert  a  közbeszerzés  tárgyát  képező
ajánlattételi felhívások kiküldésére.

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 17.30 órakor berekesztette.

kmft.

Fülöp Zoltánné                                                                         Rostási Mária

polgármester                                                                               jegyző
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