
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

 

Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 24. du.  

16 órai kezdettel tartott üléséről. 

 

 

 

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester  

Botka Sándor alpolgármester  

Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

Benedek János, Bunduláné Balázs Mária és 

Urlauberné Horváth Éva képviselő 

Csiszár Csaba Közbeszerzési Bíráló Bizottság Elnöke. 

 

 

 

Távolmaradt: Baumgartner József és Dr. Muskó Zsolt képviselő. 

 

 

 

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból 

5 fő jelen van, így az ülés határozatképes.  

 

 

 

 

Az ülést megnyitja. 

 

 

 

 

 

Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg.  

 

 

 

 

  -------- 

 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

napirendet fogadja el: 
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N A P I R E N D I      J A V A S L A T 

 

 

 

1.) Fővállalkozási szerződés Kisszállás község – a KEOP 1.2.0./B/10-2010-0044 projekt 

keretében megvalósuló – szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító-

telepének kivitelezésével kapcsolatos FIDIC sárga könyv szerinti tervezési és építési 

munkák elvégzésére a dokumentációban foglaltak szerint  

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

 

2.) Tájékoztató a két ülés közt történt fontosabb eseményekről 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

 

1. Fővállalkozási szerződés Kisszállás község – a KEOP 1.2.0./B/10-2010-

0044 projekt keretében megvalósuló – szennyvízcsatorna hálózatának és 

szennyvíztisztító-telepének kivitelezésével kapcsolatos FIDIC sárga könyv 

szerinti tervezési és építési munkák elvégzésére a dokumentációban 

foglaltak szerint  
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

Kispál István: Felkéri Csiszár Csabát, a Közbeszerzési Bíráló Bizottság Elnökét, hogy 

ismertesse a településen megvalósuló szennyvízberuházás közbeszerzési ajánlattételével 

kapcsolatos és a nyertes kivitelező kiválasztására irányuló bizottsági javaslatokat. 

 

 

Csiszár Csaba: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testületet és tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 

a bizottság a településen megvalósuló szennyvízberuházás közbeszerzési eljárása során 

ajánlatot tevő Duna Aszfalt Kft ajánlatát tekintse érvénytelennek, míg az Aquaprofit Műszaki, 

Tanácsadási és Befektetési Zrt és Közmű-Alagút Magas- és Mélyépítő Zrt ajánlatát, mint 

érvényes ajánlatot fogadja el. A Bizottság – a bírálati szempontok figyelembe vételével – 

javasolja továbbá, hogy nyertes ajánlattevőként az Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és 

Befektetési Zrt és Közmű-Alagút Magas- és Mélyépítő Zrt kerüljön kiválasztásra. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s :  

 

 

Ceglédi Zoltánné dr: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közbeszerzésekről 

szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. §. (5) bekezdése szerint „(5) Az ajánlatkérő nevében az 

eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a bírálóbizottság tagja. Testületi 

döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt 

delegálhat a bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell 

alkalmazni.”  

Fentiekre tekintettel javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a döntéshozatal során név szerinti 

szavazással hozza meg határozatait. Elmondja, hogy az önkormányzat 10/2011.(III.30.) 

számú a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

rendeletének 28. §. (2) bekezdése szerint a név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor 

alapján minden képviselőt személy szerint szólít, és a képviselő által adott választ (igen, nem, 

tartózkodom) a névsorban rögzíti, majd a szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát 

aláírásával hitelesíti. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

5/2013.(I.24.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Név szerinti szavazás elrendeléséről 

 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2011.(III.30.) számú önkormányzati rendelet 28. §. (2) 

bekezdése alapján a „Kisszállás község – a KEOP 

1.2.0./B/10-2010-0044 projekt keretében megvalósuló – 

szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító-

telepének kivitelezésével kapcsolatos FIDIC sárga könyv 

szerinti tervezési és építési munkák elvégzésére a 

dokumentációban foglaltak szerint” eljárás keretében a 

döntéshozatalai során név szerinti szavazást rendel el. 
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Kispál István: Az írásos előterjesztéshez módosító javaslat nem volt, a név szerinti szavazás 

következik: 

 

Benedek János  igen 

Botka Sándor   igen 

Bunduláné Balázs Mária  igen 

Kispál István   igen 

Urlauberné Horváth Éva igen 

 

A Képviselő-testület a név szerinti 

szavazással egyhangúlag, 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

6/2013.(I.24.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

 

Duna-Aszfalt Kft (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) ajánlattevő ajánlatáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megállapította, hogy a Duna-Aszfalt Kft (6060 

Tiszakécske, Béke u. 150.) ajánlattevő ajánlata – 

figyelemmel a Kbt. 74. §. 81) bekezdésének d) és e) 

pontjában foglaltakra – érvénytelen, tekintettel arra, hogy 

az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez 

szükséges alkalmassági követelményeknek, és az ajánlat 

egyéb módon nem felel meg az eljárást megindító 

felhívásban és a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek. 

 

 

 

 

Kispál István: Az írásos előterjesztéshez módosító javaslat nem volt, a név szerinti szavazás 

következik: 

 

Benedek János  igen 

Botka Sándor   igen 

Bunduláné Balázs Mária  igen 

Kispál István   igen 

Urlauberné Horváth Éva igen 

 

 

A Képviselő-testület a név szerinti 

szavazással egyhangúlag, 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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7/2013.(I.24.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt (1013 Budapest, Krisztina krt. 32.)  

és a Közmű-Alagút Magas – és Mélyépítő Zrt (1028 Budapest, Táncsics M. u. 16.)  

közös ajánlattevők ajánlatáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megállapította, hogy az Aquaprofit Műszaki, 

Tanácsadási és Befektetési Zrt (1013 Budapest, 

Krisztina krt. 32.) és a Közmű-Alagút Magas – és 

Mélyépítő Zrt (1028 Budapest, Táncsics M. u. 16.) 

közös ajánlattevők érvényes ajánlatot nyújtottak be és – 

az eljárást megindító felhívásban meghatározott 

pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg 

szakmai szempontok alapján – alkalmasak a szerződés 

teljesítésére. 

 

 

 

Kispál István: Az írásos előterjesztéshez módosító javaslat nem volt, a név szerinti szavazás 

következik: 

 

Benedek János  igen 

Botka Sándor   igen 

Bunduláné Balázs Mária  igen 

Kispál István   igen 

Urlauberné Horváth Éva igen 

 

 

A Képviselő-testület a név szerinti 

szavazással egyhangúlag, 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

8/2013.(I.24.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt (1013 Budapest, Krisztina krt. 32.)  

és a Közmű-Alagút Magas – és Mélyépítő Zrt (1028 Budapest, Táncsics M. u. 16.) közös 

nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 

  

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megállapította, hogy az eljárást megindító felhívásban 

meghatározott bírálati szempontok alapján a „Kisszállás 

község – a KEOP 1.2.0./B/10-2010-0044 projekt 

keretében megvalósuló – szennyvízcsatorna hálózatának 
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és szennyvíztisztító-telepének kivitelezésével kapcsolatos 

FIDIC sárga könyv szerinti tervezési és építési munkák 

elvégzésére a dokumentációban foglaltak szerint” 

közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő az 

Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt 

(1013 Budapest, Krisztina krt. 32.) és a Közmű-Alagút 

Magas – és Mélyépítő Zrt (1028 Budapest, Táncsics M. 

u. 16.) közös ajánlattevők  lettek, akik az egyetlen 

érvényes ajánlatot adták. 

 

 

___________________________ 

 

 

 

2. Tájékoztató a két ülés közt történt fontosabb eseményekről 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy: 

 

- A közintézmények napelemes beruházására az NFÜ részéről kiírásra került a KEOP 

pályázat, melyet 2013. február 18-ig lehet benyújtani. Az önkormányzat pályázati 

anyaga az előzetes döntéssorozatoknak köszönhetően benyújtásra készen áll. 

Elmondja, hogy az önkormányzati intézmények napelemes beruházására benyújtandó 

pályázatban az iskola épülete is szerepel, melynek kapcsán az önkormányzat 

megkereste az intézmény jelenlegi fenntartóját, a KIK-et és tájékoztatta az 

önkormányzati pályázati szándékról. A KIK nem zárkózott el a pályázatban való 

részvételtől és nyilatkozott, hogy nyertes pályázat esetén az iskola épületének 

napelemes beruházása során a felmerülő költségeket felvállalja. 

 

- Tudomása volt arról, hogy a közútkezelő területén őrölt kő került felhalmozásra, majd 

a további érdeklődéseknek köszönhetően kiderült, hogy a kő Kozla László kelebiai 

vállalkozó tulajdona. Felvette Kozla Úrral a kapcsolatot, aki elmondta, hogy nem 

kizárt az önkormányzat részére az értékesítés. A követ kocsira rakodva 2.500 Ft/m
3
-es 

áron tudná értékesíteni. A zúzott követ a Kápolnai útpadka feltöltésére szeretné 

felhasználni. A további tárgyalások függvényében sor kerülhetne az útpadka 

kiépítésére. 

 

- Kimérésre kerültek a dűlőutak, melynek szemrevételezése az Alpolgármester Úr 

valamint a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság 

Elnökének jelenlétében megtörtént. Megállapították, hogy célszerű lenne az 

önkormányzati területek határainak jelzőkarókkal történő ismételt megjelölése, 

valamint az ott lévő fák kitermelése. 

 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Megjegyzi, hogy a testület a jelenleg folyó kisajátítási eljárásokért 

kapott, előre nem tervezett bevételek terhére vállalta fel az önkormányzati tulajdonú 
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dűlőutak kimérettetését. Javasolja, hogy a tényleges használók részére kerüljön 

értékesítésre az általuk használt önkormányzati tulajdonú terület. 

 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a kiméretést követően a Földhivatali nyilvántartásból 

kikérésre kerülnek az önkormányzati tulajdonú ingatlannal szomszédos földhasználók 

adatai és részükre most már meghirdetésre kerülhet a kimért területek értékesítése. 

 

 

 

___________________________ 
 

 

 

 

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 17 órakor berekesztette. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 Kispál  István               Ceglédi Zoltánné dr. 

    polgármester     címzetes főjegyző 

 

 

 

 


