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Jegyzőkönyv

Készült: Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 10i rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Koczúrné Tóth Ibolya polgármester, Dr. Koczok Sándorné, Kalmárné Nagy
Erzsébet, Szenczi Anikó, Szivák Gyula, képviselők,
Juhászné Papp Irén jegyző
Távol maradt képviselő: Dobrán Tibor, Postás Imre képviselők
Az ülés helye: Községháza Nagyterme
(Jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete)
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Köszönti a Képviselő-testület rendkívüli ülésén megjelent képviselőket, a jegyző asszonyt.
Az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 5 fő jelen van, a megjelenés
73,8 %-os.
Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítői Kalmárné Nagy Erzsébet és
Szenczi Anikó képviselők legyenek.
Kérdezi, van-e más javaslat?
Mivel nincs, indítványozza a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta a jegyzőkönyv
hitelesítőkre tett javaslatot.
185/2014. (X.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról
Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Koczúrné
Tóth Ibolya polgármester jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatát.
2014. október 10-i rendkívüli ülés jegyzőkönyv hitelesítői: Kalmárné Nagy
Erzsébet és Szenczi Anikó képviselők.
A határozatról értesülnek:
1. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
2. Juhászné Papp Irén jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
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Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg a Képviselő-testület:
1. napirend: Előterjesztés a „FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása a
„Tiszaszentimre Község Szennyvízelvezetése és Tisztítása” című KEOP-1.2.0/09-112013-0033 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan” tárgyú hirdetmény nélküli
tárgyalásos nemzeti közbeszerzési eljárás a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján.
Kérdezi, van-e más javaslat?
Mivel nincs, indítványozza a napirendek elfogadását.
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta a
napirendet az alábbiak szerint:
186/2014. (X.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
Napirendek elfogadásáról
Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Koczúrné
Tóth Ibolya polgármester napirendi javaslatát.
2014. október 10-i rendkívüli ülés napirendje az alábbi:

Előadó

Napirend
1. Előterjesztés a „FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri
feladatok ellátása a „Tiszaszentimre Község
Szennyvízelvezetése és Tisztítása” című KEOP1.2.0/09-11-2013-0033 azonosítószámú projekthez
kapcsolódóan” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos
nemzeti közbeszerzési eljárás a Kbt. 122.§ (7) bekezdés
a) pontja alapján.

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

A határozatról értesülnek:
1. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
2. Juhászné Papp Irén jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:
1. napirend: Előterjesztés a „FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása a
„Tiszaszentimre Község Szennyvízelvezetése és Tisztítása” című KEOP-1.2.0/09-112013-0033 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan” tárgyú hirdetmény nélküli
tárgyalásos nemzeti közbeszerzési eljárás a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján.
A napirend anyaga közvetlenül az ülést megelőzően került kiadásra. A napirend kapcsán
elmondja, hogy azért kellett ilyen sürgősen összehívni a képviselő-testület ülését, mert a
választások most vasárnap lesznek, és a választások után idő telik el, mire össze lehet hívni
a testület alakuló ülését, és döntést lehet hozni bármilyen kérdésben. Ez pedig
hátráltathatná a projektet. Javasolja, hogy a képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslata
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alapján hozza meg döntését. A közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredményessé, és az
eljárás nyerteseként a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tevő Ajánlattevőt hirdesse
ki. A bizottságban szakemberek vesznek részt, akik megalapozott javaslatot tesznek a
képviselő-testület felé.
Elmondja, hogy a Kbt. 22.§ (5) bekezdése alapján, név szerint kell szavazni a nyertes
ajánlattevő kiválasztásáról.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a név szerinti szavazást.
Kalmárné Nagy Erzsébet képviselő: igen
dr. Koczok Sándorné képviselő: igen
Koczúrné Tóth Ibolya polgármester: igen
Szenczi Anikó képviselő: igen
Szivák Gyula képviselő: igen
Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület név szerinti szavazással, egyhangúlag (5 igen
szavazattal) meghozta a következő határozatát:
187/2014. (X.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
„FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása a „Tiszaszentimre Község
Szennyvízelvezetése és Tisztítása” című KEOP-1.2.0/09-11-2013-0033 azonosítószámú
projekthez kapcsolódóan” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos nemzeti közbeszerzési
eljárás a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján.
1.) Tiszaszentimre Község Önkormányzatának képviselő-testülete a „FIDIC Mérnöki
és műszaki ellenőri feladatok ellátása a „Tiszaszentimre Község Szennyvízelvezetése
és Tisztítása” című KEOP-1.2.0/09-11-2013-0033 azonosítószámú projekthez
kapcsolódóan” tárgyú közbeszerzési eljárást - a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe
véve - eredményesnek nyilvánítja.
2.) A képviselő-testület - a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve – a Cívis Komplex
Mérnök Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő
ajánlata teljes körű, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban előírtaknak
érvényesség, alkalmasság és tartalmi szempontból megfelelő.
3.) A képviselő-testület - a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve – az Envecon
Környezetvédelmi és Projekttervező Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, tekintettel
arra, hogy Ajánlattevő ajánlata teljes körű, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban
előírtaknak érvényesség, alkalmasság és tartalmi szempontból megfelelő.
4.) A képviselő-testület - a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve – a Cívis Komplex
Mérnök Kft.-t, mint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tevő Ajánlattevőt hirdeti
ki az eljárás nyerteseként, melyre tekintettel ezen Ajánlattevővel szerződik a megajánlott
nettó 24.390.000.-Ft megbízási díjért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megbízási szerződés megkötésére.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesülnek:
1. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
2. Juhászné Papp Irén jegyző
3. Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezető
4. Matrix Audit Kft. 4032. Debrecen, Poroszlay út 27. és általa az
ajánlattevő székhelyén
Mivel a mai ülésen több napirend nincs, megköszöni az ülésen való részvételt, majd azt
bezárja.

K.m.f.

Koczúrné Tóth Ibolya s.k.
polgármester

Juhászné Papp Irén s.k.
jegyző

Kalmárné Nagy Erzsébet s.k.

Szenczi Anikó s.k.
jegyzőkönyv hitelesítők
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