
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

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

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

Szám:91-1 /2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. január 16..-án          
                (hétfőn) du. 17.00 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 elbírálása.
  
                         Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

                     2) Környezet védelméről szóló 9/2005. (VIII.2.) önkormányzati rendelet
                         módosítása – rendelet-tervezet.

                         Rostási Mária jegyző

                     3) A szociális célú tűzifa juttatásáról – rendelet-tervezet.

                        Előadó: Rostási Mária jegyző

1



NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.NAPIREND: 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 elbírálása.
  
                         Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Fülöp Zoltánné polgármester: Felkéri Harsányi István közbeszerzési szakértőt, hogy 
tájékoztassa a Testületet, a szennyvíztisztító telep napirendi pontjában foglaltak 
szerint.

Harsányi István közbeszerzési szakértő: Köszönti a Képviselőtestületi ülésen 
megjelenteket. A Testület tagjai részére kiküldött döntés-előkészítő előterjesztésében
foglaltakat mondja el röviden. A szennyvíztisztitó telepre vonatkozó ajánlattételi 
határidő 2011. december 13. de. 10.00 óra volt. 4 ajánlat érkezett. Az AKVI-PATENT
Zrt Besenyőszög 149.990 e/FT, a KEVITERV PLUSZ Kft  Miskolc, 142.700.000.- Ft, 
a Boroszlán Építő-Szolgáltató-Tervező Zrt Pápa, 143 millió, a Veolia Zrt Budapest 
158.320.000.- Ft ajánlati árat adott, valamint az értékelési szempontok alapján  a 
jótállási időtartam mind a 4 ajánlattevőnél 36 hónap, valamint a napi késedelmi 
kötbér mértéke is mind a 4 cégnél az egyösszegű ajánlati ár 0,5 %-a. Az ajánlatok 
bontását követően azok kiértékelés során megállapításra került, hogy  a Keviterv Kft, 
és a Boroszlán Zrt-nél hiánypótlási felszólításra kellett sort keríteni, mely hiánypótlás 
határideje: 2011. december 28. du. 15.00 óra. A hiánypótlások értékelését követően 
megállapításra került, hogy a Keviterv Kft kivételével  a 3 másik ajánlat érvényes. A 
Keviterv esetén felvilágosító kérdésre került sor, mivel ugyanabban az ügyben az 
érvényes jogszabályok alapján két hiánypótlásra nincs lehetőség. A tisztázó 
kérdésekre nyitva álló határidőben -  2012. január 10. du. 15.óra, az ajánlattevő 
csatolta válaszadását, mely kiértékelésre került. Ennél az ajánlattevőnél a 
hiánypótlás és a tisztázó kérdés egyrészt arra irányult, hogy  a Kbt. 66. §. (1) 
bekezdés d) pontja szerint csatolja az érvényes (építési beruházásra vonatkozó) 
szakmai felelősségbiztosítási kötvényt, azonban a becsatolt kötvény nem az előírttak
szerinti, mert nem építési beruházásra vonatkozik, másrészt az ajánlattevő Sz. 
Jánosnét nevezte meg vezető tisztségviselőnek, viszont a becsatolt cégkivonat 
alapján Sz. Jánosné nem vezető tisztségviselő. 
Elmondja még, hogy az üggyel kapcsolatban jogorvoslati eseteket is megnézett, 
kétszer hiánypótlás nem lehet, önkéntes hiánypótlás – mint amit a KEVITERV 
eszközölt – nincs. Az eredményhirdetési (összegzési) határidő is egyszer már 
meghosszabbításra került, még egyszer nem lehet .
Ezen indokok alapján a kbt előírásai alapján, a KEVITERV   ajánlata nem érvényes. 
Az előterjesztés  és az ahhoz tartozó határozati javaslat alapján, és  a Bíráló 
Bizottság véleménye alapján nyertes ajánlattevőnek javasolja a Boroszlán Építő- 
Szolgáltató- Tervező Zrt-t elfogadni.

Kérdés, hozzászólás: 
Farkas István. A Képviselőtestület ezen döntése a Bíróságnál megtámadható?
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Harsányi István közbeszerzési szakértő: Igen, minden döntés megtámadható. Első 
fokon a közbeszerzési döntőbizottsághoz  fordulhat az illetékes.

Farkas István: Amennyiben jogorvoslattal él a Keviterv, az kb. mennyi időt vesz 
igénybe.

Harsányi István közbeszerzési szakértő: Elmondja, hogy neki 2009 évben kezdődött 
egy jogorvoslati ügye, az majd minden jogorvoslati fórumon megfordult, ezért az csak
a közelmúltban zárult le, vagyis röviden elég hosszú időt, - éveket – vesz igénybe. 

Farkas István: Önkormányzatunk abban bízhat, hogy nem fogja megtámadni a 
KEVITERV a testületi döntést.

Rostási Mária jegyző:  A szennyvíz tisztító telep közbeszerzési eljárásában az 
eredményhirdetés január 30.-a. Azonban eddig az időpontig  a közreműködő 
hatóságnak is meg kell vizsgálnia a közbeszerzési eljárás jogszerűségét,  mert a 
Szabályossági Tanúsítványt ők adják ki, és csak azt követően lehet az eredményt 
kihirdetni. Úgy gondolja, amennyiben ez a Tanúsítvány kiadásra kerül, akkor az már 
egyfajta garancia arra, hogy a döntési eljárásban jogszerűen  lett érvénytelenítve a 
KEVITERV ajánlata.

Fülöp Zoltánné polgármester: Javasolja az előterjesztés alapján a határozati javaslat 
elfogadását.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül- az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
           1/2012. (I.16) önkormányzati határozata
           Ajánlattevő kiválasztása a szennyvíztisztító telep tervezésére
           és építésére.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
a) megtárgyalta  és elfogadja a Vállalkozási szerződés az „Úrkút Község szenny-

vízelvezetés és –tisztítás” elnevezésű, KEOP 1.2.0/2F/09-2010-0039 számú 
projekt Úrkút Község szennyvíztisztító telep tervezése és építése a FIDIC sár-
ga könyvének szerződési feltételei szerint – közbeszerzési eljárás döntés-elő-
készítő javaslatával kapcsolatos előterjesztést.

b) a közbeszerzési eljárás során : 

1.) az AKVI-PATENT Fővállalkozási és Gépészeti Zrt. (5071 Besenyőszög, Ki-
gyós major), a Boroszlán Építő-Szolgáltató- Tervező Zrt  (8500 Pápa, Aradi
u. 1.)és a Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt ( 1094 
Budapest, Tűzoltó u. 59.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja
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2.) a KEVITERV PLUSZ Komplex Vállalkozási Kft  (3527 Miskolc, Katalin u. 
1.) ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja,

c) az eredményes közbeszerzési eljárás során, az érvényes ajánlatok közül 
nyertes ajánlattevőnek a Boroszlán Építő- Szolgáltató- Tervező Zrt (8500 Pá-
pa, Aradi u. 1.)

d) felkéri a közbeszerzési eljárás bonyolításával megbízott Harsányi István köz-
beszerzési szakértőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: Harsányi István közbeszerzési szakértő, polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

2.napirend: Környezet védelméről szóló 9/2005. (VIII.2.) önkormányzati rendelet
                     módosítása – rendelet-tervezet.

                     Rostási Mária jegyző

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi rendeletet hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
           1/2012. (I.17) önkormányzati rendelete

                      a környezet védelméről szóló 9/2005. (VIII.2.) rendelet
                                 módosításáról.

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény  58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
foglalt  feladatkörében  eljárva  A  környezet  védelméről  szóló  9/2005.  (VIII.2.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

1. §. (1) A R.  11. §.-át követő alábbi címmel egészül ki:
„Önkormányzati környezetvédelmi alap”

                (2) A R. a következő  11/A §.-al egészül ki:

„11/A.  §  (1)  Az  Önkormányzat  a  helyi  jelentőségű  környezetvédelmi  feladatok
ellátásának  elősegítése  érdekében  Önkormányzati  Környezetvédelmi  Alapot
(továbbiakban: Alap) hoz létre.

(2) Az Alap felhasználásának szabályait e rendelet 1. melléklete tartalmaz-
za.
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2. §. Ez a rendelet kihirdetését követő első napon lép hatályba és a kihirdetését kö-
vető második napon hatályát veszti.

                 Fülöp Zoltánné                                             Rostási Mária

                 polgármester                                                 jegyző

3.NAPIREND: Szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet – tervezet.

                         Előadó: Rostási Mária jegyző

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Pichler Józsefné: Sajnálatát fejezi ki, hogy csak 30 m3 szociális célú tűzifa kerülhet 
elosztásra a rászorulók részére, de végül is ez is több, mint ami eddig volt.

Fülöp Zoltánné polgármester: A rendeletet jónak tartja, javasolja annak elfogadását.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi rendeletet hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
                                2/2012. (I.17) önkormányzati rendelete
                                a szociális célú tűzifa juttatásáról.  

Úrkút  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,  az Alaptörvény 32.  cikk (1)
bekezdés  a)  pontjában  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörben,  a  helyi
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  8.  §  (1)  bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa jut-
tatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört a Szociális Bizottságra ruházza át, aki a
jogosultságról egyedi határozattal dönt. 

2. §  (1) E rendelet alkalmazása során a szociális ellátásokról szóló törvényben és a 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 
megállapításának, folyósításának szabályairól szóló kormányrendeletben 
foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.  

         (2) E rendelet alkalmazásában: 

a)  Nyugdíjminimum: a kérelem elbírálásakor érvényben lévő öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összege,
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b) a jövedelem számításánál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a
kérelem benyújtását megelőző egy hónapot, egyéb jövedelmeknél a megelőző
egy évet kell tekinteni.

c)  lakóhely,  tartózkodási  hely: a polgárok személyi  adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározottak,

d) környezettanulmány (helyzetértékelés): a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól  szóló törvény szerinti  helyszíni  szemle,
amelynek célja a kérelmező szociális, családi és vagyoni viszonyainak, köte-
lezettségei teljesítésének vizsgálata.

e) Háztartás: az egy lakásban együtt élő és ott bejelentett lakóhellyel rendelke-
zők közössége, függetlenül ezen személyek rokoni kapcsolatától. A háztar-
tásban együtt élőnek kell tekinteni azt a gyereket is – a teljes ellátást nyújtó
bentlakásos intézményben lévő kivételével – aki tanulmányai folytatása miatt
átmenetileg nem az igénylő lakásában lakik

                

3. § (1) Az Önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló 
személynek, aki Úrkúton bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen él és az
e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.   

     (2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére 
állapítható meg a támogatás. 

     (3) Úrkúti lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy 
kérelemben - ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe a háztartás tagjaként. 

4. §  Térítésmentesen, szociális célú tűzifára jogosult, az alábbi feltételek egyidejű 
fennállása esetén, 2 m3 mennyiség erejéig az:  

a) aki a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben 
meghatározottak szerint Úrkút Község Polgármesteri Hivatalában (a 
továbbiakban: Polgármesteri hivatal) benyújtotta,     

b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
egyszemélyes háztartás (egyedül élő) esetén ennek 20%-kal emelt összegét,
és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,

c) akinek, vagy a háztartásában élő személyek valamelyikének nincs a 
birtokában 2 m3-t meghaladó mennyiségű tűzifa, és 

d) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.   

5. § A térítésmentes szociális célú tűzifára irányuló kérelem azon időpontig 
fogadható be, ameddig az önkormányzat rendelkezésére álló 30 m3 nagyságú 
készlet határozattal kiutalásra nem került. 

        6. §  Az ingyenes szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelem 
benyújtásának kezdő időpontja 2012. január 20.  

6



7.§ A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás 
során környezettanulmány végezhető. 

8.§   A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik. 

9.§ Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, 
vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta,
köteles az ingyenesen biztosított tűzifa esetében 14 000 Ft + ÁFA/m3, valamint 
a kiszállítás költségének visszafizetésére.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2012. május 31-én 
hatályát veszti. 

Füólöp Zoltánné                                        Rostási Mária
polgármester                                                                      jegyző

Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 18.15 órakor az ülést berekesztette.

kmft.

Fülöp Zoltánné                                                               Rostási Mária
polgármester                                                                      jegyző
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