Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
2010. június 16-án tartott ülésének jegyzıkönyve
Az ülésen hozott rendelet száma

Tárgya

Az ülésen hozott határozat száma
54/2010. (VI. 16.)

Tárgya
Vámospércs-Nyírmártonfalva szennyvíz-csatorna pályázat:
a) RMT/CBA és második pályázati fordulós dokumentáció
összeállítása esetében döntés és az Ajánlat elfogadása
b) PR/Tájékoztatási feladatok tárgyában indított ajánlatkérés
esetén: döntés és az Ajánlat elfogadása
c) A tervezésre vonatkozó, már elfogadott ajánlattételi felhívás
módosítása a fizetési ütemezés és a határidı tekintetében
d) A tervezésre vonatkozó ajánlattételi dokumentáció
elfogadása
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JEGYZİKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
2010. június 16-án tartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Dr. Budai Dezsı, Debreceni Zsolt, Erdıs Gáborné, Hamza Zoltán, Jenei Istvánné,
Kosztin Albert, Madarászné Mindig Erzsébet, Szakály Zsolt

Tanácskozási joggal: Balázs László jegyzı
Filemon Mihály külsı bizottsági tag
Iski László – a ProVital Zrt. képviseletében

Lakosság részérıl:

-

Kövér Mihály Csaba polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz a meghívón szereplı napirendi pontokra.
A képviselı-testület a napirendi pontot egyhangúlag elfogadja.
a) RMT/CBA és második pályázati fordulós dokumentáció összeállítása esetében döntés és az
Ajánlat elfogadása
b) PR/Tájékoztatási feladatok tárgyában indított ajánlatkérés esetén: döntés és az Ajánlat elfogadása
c) A tervezésre vonatkozó, már elfogadott ajánlattételi felhívás módosítása a fizetési ütemezés és a
határidı tekintetében
d) A tervezésre vonatkozó ajánlattételi dokumentáció elfogadása

1.-4. Napirend
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Felkérem Iski Lászlót, a Pro Vital Zrt. képviselıjét,
tájékoztassa a képviselı-testületet.
Iski László – Pro Vital Zrt.: Az ajánlatok rendben voltak. A legolcsóbb ajánlatot a Cash Fund
Zrt. tette az RMT/CBA és második pályázati fordulós dokumentáció összeállítására
vonatkozóan.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Hozzászólás van-e a testület részérıl? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Kérdés? (Kérdés nem volt.) A határozati javaslat A) pontjában szerepel a Cash
Fund Zrt-vel történı szerzıdés kötés. Elfogadja-e a képviselı-testület a határozati javaslat A)
pontját.
A képviselı-testület a határozati javaslat A) pontját 8 igen szavazattal elfogadja.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A határozati javaslat B) pontja szól a PR/Tájékoztatási
feladatok ellátására szóló szerzıdés megkötésérıl.
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Iski László – Pro Vital Zrt.: A három ajánlat itt is beérkezett. A legolcsóbb ajánlatot a Clarbis
Kft. tette.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Hozzászólás van-e a testület részérıl? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Kérdés? (Kérdés nem volt.) Elfogadjuk-e a határozati javaslat B) pontját?
A képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslat B) pontját elfogadja.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A határozati javaslat C) pontjában a kipontozott rész ki
fog egészülni az általam most kiadott fizetési határidırıl és fizetési ütemezésrıl szóló új
anyaggal. Ez már a közbeszerzési bizottság által jóváhagyott forma lesz?
Iski László – Pro Vital Zrt.: Kisebb javításokat szükséges végrehajtani a korábban elfogadott
ajánlattételi felhívásban. A teljesítés határideje 2010. október 15. lesz. A tervezés a
legnagyobb munkarész, kb. harmincötmillió forint. A menedzsmenttel egyeztetve kiderült,
hogy az engedélyezési eljárás után két hónap van a kiviteli terv elkészítésére, tehát a teljesítés
határidejét így 2011. február 13-ában határozzuk meg az ajánlattételi felhívásban. Ennek
függvényében a fizetési feltételek is változnak. A fennmaradó rész jövı év eleji kifizetés lesz.
Az engedélyeztetés novemberbe fog megindulni Az ajánlattevıt kötbér terheli, ha na nem lesz
készen a munkával. Kicsit elınytelen ez a tervezıknek, hiszen elég nagy összeget kell
megelılegeznie, de minket véd, mivel tökéletes tervet kell elkészítenie. A héten visszaérkezik
a hiánypótlás, Vámospércs testülete ma délután három órától ülésezik. Amennyiben minden
jól alakul, a Közbeszerzési Értesítıben már hétfın megjelenik a felhívás. A lemaradást így
gyakorlatilag kiegyenlítettük. Augusztus 16-áig már meg van jelölve elvárás, van egy
négyszázezer forintos elıkészítı rész, a könyvvizsgálatra vonatkozóan.
Jenei Istvánné képviselı megérkezett a testületi ülésre.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e a határozati javaslat C) pontjához hozzászólás?
Debreceni Zsolt képviselı: Szerintem tökéletes terv nem létezik, a kivitelezés során derül
majd ki, ha hiányosság, vagy valamilyen probléma adódik. Az elıkészítés során figyeljünk
oda! Sok problémát okozhat egy tervezési hiba, kizárólagos felelısséget vállaljon a majdani
tervezı! Jogilag mindkét önkormányzatot védenünk kell!
Iski László – Pro Vital Zrt.: A szerzıdéses megállapodás elég kemény kritériumokat
tartalmaz. Olyan kormányrendeletek vannak érvényben, amelyek egzaktul megfogalmazzák a
tervezıi felelısséget, valamint elıírják, hogy mit kell a tervnek tartalmaznia. Egyébként majd
a teljesítésigazoláskor konkrétan meg kell vizsgálni ezeknek a meglétét. Felmerült annak
idején egy tervellenır foglalkoztatása is, de sajnos horibilis összegért vállalnák ezt a feladatot.
Nem kizárt azért, hogy mégis lesz tervellenır.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés van-e? (Kérdés nem volt?)
Elfogadjuk-e a határozati javaslat C) pontját a korábban elfogadott ajánlattételi felhívás
módosítására a most kiadott új anyag szerint?
A képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslat C) pontját elfogadja.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: A határozati javaslat D) pontja az ajánlattételi felhíváshoz
kapcsolódó ajánlattételi dokumentációról rendelkezik.
Iski László jegyzı: Itt részletezzük ki pontosan a felhívást. Leírjuk a konkrét elvárásokat,
törvényi elıírásokat. Tartalmazza a felhívásban szereplı alkalmassági követelményeket,
szerzıdés-tervezetet, mőszaki elıírást az elvégezendı feladatok meghatározására. Fontos,
hogy a testület ezt is jóváhagyja.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Hozzászólás van-e? (Hozzászólás nem volt.) Kérdés?
(Kérdés nem hangzott el. Elfogadjuk-e a határozati javaslat D) pontját?
A képviselı-testület a határozati javaslat D) pontját 9 igen szavazattal elfogadja.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom továbbá az E) pont elfogadását is, mely a
határozat megküldésérıl szól.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslat E)
pontját jóváhagyja.

Fenti szavazati arányokkal a képviselı-testület a következı határozatot hozza:
54/2010. (VI. 16.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
A) megállapítja, hogy a „Vámospércs és Nyírmártonfalva települések szennyvízcsatornázási
és
szennyvíztisztítási
beruházás”
második
fordulós
projektdokumentáció készítésével kapcsolatban meghirdetett ajánlattételi felhívásra
a legelınyösebb ajánlatot a Cashfund Zrt. (1188 Budapest, Damjanich u. 15.) tette.
Felhatalmazza a gesztor önkormányzat polgármesterét, hogy a CASHFUND Zrt-vel a
projektdokumentáció készítésére a megbízási szerzıdést kösse meg.
B) megállapítja, hogy a Vámospércs és Nyírmártonfalva települések szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházása” PR/Tájékoztatási feladatok
ellátásával kapcsolatban meghirdetett ajánlattételi felhívásra a legelınyösebb
ajánlatot a CLARBIS Kft. (4200 Hajdúszopboszló, Szilfákalja u. 18/D) tette.
Felhatalmazza a gesztor önkormányzat polgármesterét, hogy a Clarbis Kft-vel a
PR/tájékoztatási feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerzıdést kösse meg.
Felhatalmazza Vámospércs Város Önkormányzat, mint gesztor önkormányzat
polgármesterét, hogy a Vámospércs és Nyírmártonfalva települések szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházására vonatkozó vízjogi engedélyes és
kiviteli tervezési munkáival kapcsolatos egyszerő közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívását módosítja az ajánlattételi határidı, valamint a fizetési feltételek
vonatkozásában az e jegyzıkönyvhöz mellékelt ajánlattételi felhívás módosítására
vonatkozó kiadott új anyag szerint.
C) Elfogadja a Vámospércs és Nyírmártonfalva települések szennyvíz-csatornázási és
szennyvíztisztítási beruházásra vonatkozó vízjogi engedélyes és kiviteli tervezési
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munkáival kapcsolatos egyszerő közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásához
kapcsolódó dokumentációt.
Felhatalmazza a gesztor önkormányzat polgármesterét, hogy az ajánlattételi
dokumentációt aláírja.
D) Megbízza Kövér Mihály Csaba polgármestert, hogy e határozatot küldje meg a
gesztor település önkormányzata részére..
Felelıs: A), B), C) D) pontok végrehajtására: Ménes Andrea polgármester
folyamatos
- E) pont végrehajtására: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidı: azonnal

Kövér Mihály Csaba polgármester: A hiányzó idıpont változást és a fizetési ütemezésrıl
szóló anyagot kiosztottam a testület részére.

Más az ülésen nem hangzott el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti.

k. m. f.

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyzı
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