Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/230-003, 88/507-031.
E-mail:jegyzourkut@vnet.hu
………………………………..............................................................………………………...
Szám:91-2 /2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. január 27..-én
(pénteken) 12.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
Somogyi Imréné alpolgármester
dr. Dóczy Mariann,
Farkas István,
Lisztes Győző,
Pichler Józsefné képviselők
Tanácskozási joggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
1. napirendi pontnál: Harsányi István közbeszerzési szakértő
Távolmaradását bejelentette: , Nagy Szabina képviselő
Fülöp Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az
ülés határozatképes, mert a Testület 7 tagjából 6 fő jelen van.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag – 6 igen
szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.
NAPIREND: 1) „Úrkút Község szennyvízelvezetés és tisztítás” elnevezésű KEOP
1.2.20/2F/09-2010-039 számú projekt Úrkút Község szennyvíztisztító
telep tervezése és építése a FIDIC sárga könyvének szerződési
feltételei szerinti ajánlatok bírálatának módosítása..
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
2) Úrkút Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.NAPIREND: Úrkút Község szennyvízelvezetés és tisztítás” elnevezésű KEOP
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1.2.20/2F/09-2010-039 számú projekt Úrkút Község szennyvíztisztító
telep tervezése és építése a FIDIC sárga könyvének szerződési
feltételei szerinti bír.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
Fülöp Zoltánné polgármester: Felkéri Harsányi István közbeszerzési szakértőt, hogy
a napirendi ponttal kapcsolatos szóbeli előterjesztését tegye meg.
Harsányi István közbeszerzési szakértő: Köszönti a Képviselőtestületi ülésen
megjelenteket. Szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a jegyzőkönyv mellékletét
is képező NFÜ által kiadott szabályossági tanúsítványt faxon kapta meg a tegnapi
napon. A tanúsítvány meglepetéssel szolgált neki azon oknál fogva, hogy az NFÜ
közbeszerzési szakértője 6 oldalon keresztül végig vezette a közbeszerzési eljárás
menetét, az úrkúti döntést, majd a 7-8. oldalon jelezte ellenvéleményét. Az NFÜ
véleménye szerint a KEVITERV PLUSZ KFT, mint „ajánlattevő formai szempontból
nem felelt meg a hiánypótlási felhívásban foglalt követelményeknek, azonban a
felvilágosítás kérés során új vezető tisztségviselő nem került megjelölésre, valamint
az ajánlat és a benyújtott hiánypótlás tartalmából egyértelműen megállapítható, hogy
a vezető tisztségviselőként megnevezett Győrffy István megfelel a felhívás”-ban
foglalt vezető tisztségviselő követelményeinek.
Fentiek alapján az a véleménye, hogy a Képviselőtestület a korábbi döntését vonja
vissza, és a Keviterv ajánlatát nyilvánítsa érvényesnek és eredményesnek. E
véleményét azzal támasztja alá, hogy mindenképp a projektet kell védeni, nem lenne
szerencsés, ha maradna a Testület az eredeti döntése mellett, a Keviterv a döntést
biztos megfellebbezné – ami meghosszabbítaná az eljárást talán hónapokra - ,
valamint a az NFÜ sem jegyezné ellen a Boroszlánnal megkötendő kiviteli
szerződést, vagyis nem lenne pénz a kivitelezéshez.
Kérdés, hozzászólás:
Farkas István: A Boroszlán is megtámadhatja a döntést, amennyiben nem ő lesz a
nyerten, és akkor az önkormányzat ugyanott van, ahol a KEVITERV-vel lenne.
Harsányi István: Elvileg lehetséges, azonban azt tudni kell, és az ajánlattevők is
tudják, ha a Tanúsítványban foglaltak megegyeznek az önkormányzati döntéssel,
úgy azt nehezebb megfellebbezni
Pichler Józsefné: Eredményhirdetés után milyen mélységben tud belenézni a
pályázati anyagba az ajánlattevő?
Harsányi István: Iratbetekintést kérhet a tudomásulvételtől számított 3 napon belül,
de csak azokat az iratokat nézheti meg, amelyek üzleti titkot nem tartalmaznak.
Dr Dóczy Mariann: Nem ért egyet az NFÜ-vel, azonban a Boroszlán és a Keviterv
ajánlata közötti 300 e/Ft-os különbség lehet az oka annak, hogy a Tanúsítványban a
Keviterv lett javasolva nyertesnek.
Fülöp Zoltánné polgármester: Ő is így gondolja, és ezért javasolja ennek
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megfelelően hozza meg a döntését a Testület.
A Képviselőtestület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének
2/2012. (I.27.) önkormányzati határozata
a szennyvíztisztító telep tervezéséről és építéséről
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a az 1/2012. (I.16.) számú
határozatának
- b) 2.) és c) pontját visszavonja
-

a „Vállalkozási szerződés az „Úrkút Község szennyvízelvezetése és tisztítása” elnevezésű, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0039 számú projekt Úrkút Község
szennyvíztisztító telep tervezése és építése a FIDIC sárga könyvének szerződési feltételei szerint tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiadott NFÜ/13B-6-172/2012. számú közbeszerzési szabályossági tanúsítvány alapján a KEVITERV PLUSZ Komplex Vállalkozási Kft (3527 Miskolc, Katalin u. 1.) ajánlatát érvényesnek és egyúttal nyertes ajánlattevőnek nyilvánítja.

-

felkéri a közbeszerzési eljárás bonyolításával megbízott Harsányi István közbeszerzési szakértőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.

-

Felelős: közbeszerzési szakértő, polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

2.NAPIREND Úrkút Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Fülöp Zoltánné polgármester: Szóbeli tájékoztatójában elmondta,hogy Harsányi István közbeszerzési szakértő elkészítette a 2012. január 1. napján hatályos Közbeszerzési törvény alapján az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát. Ez feltétele
annak, hogy a jövőben közbeszerzések jogszerűen indulhassanak. Javasolja a Szabályzat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
A Képviselőtestület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének
2-2/2012. (I.27.) önkormányzati határozata
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az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata.
A Képviselőtestület Úrkút Község Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzatát elfogadja.
(A Közbeszerzési Szabályzat szó szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)
Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 12.30 órakor berekesztette.
kmft.

Fülöp Zoltánné
polgármester
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Rostási Mária
jegyző

