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Magyarorszdg helyi dnkormdnyzatokr6l sz6l620Lt.6vi CDXXIX, tdrv6nyben biztosirtott jogkordmben eljdrva
a k6pvisel6-testiilet rendkilvi.ili i.i l6s6t

2013. november 11, napjdn L400 6rirra osszehilvom.

Az til6s helye: Polg5rmesteri Hivatal tandcskoz6terme

A testtileti Ul6s napirendi pontjai:

f , EUOp-+. 3.Ll A-LL-2OLZ-0022 azonosit6 szdmt, Ovodafej leszt6s Saj6kaza kozs6gben
elnevez6sfi pSly5zattal kapcsolatosan kivitelez6 6s mfiszaki ellen6r kiviilaszt5sa a Bir5l6
Bizotts5g javaslata alapjiin.
Ea,: Stef5n Llszlo polgSrmester

I nd ittv5 nyo( javaslatok

Saj6kaza, 2013, november 08.

Meohiv6t kapj5k:
- k6pvisel5-testrilet tagjai minden napirendi ponthoz
- T6th Abel jegyz6
- Bundzik Attila bizottsSgi kriltag
- P5sztor J6zsef bizotts5gi kriltag
- Gacsal L6szl6 lgazgatSsi 6s Kisebbs6gi Bizotts5g kiiltagja
- Juh6sz L5szl6n6 Nappali SzociSlis Kozpont vezet6je
- TamSs GyulSn6 6vodavezetS
- Litzi Istvdn J5nos RNO elnok
- lakossSg hirdetm6ny ritjiin
- Ocsovszki Gyorgy i.igyvezet6 ig,
- Hegedfis Giibor Randv5nszky Kult(rh5z 6s KdnyvtSr int6zm6nyvezet5

{w}



JELENLETI i V

A k6pvisel6-testiilet 2013. november 11. napjin megtartott rendkiviili
iil6s6re

Steflln Ldszl6

Dr. Czenke Antal

Hegediisn6 Petkovics Katalin

IzsoPdI

Kis Karoly

lIJ. Sarossy Sanclor

Solt6sz Lajosnd

Bundzik Attila

Gacsal L6szI6

P6sztor J6zsef

polg6rmester

telepiil6si k6pvisel6

telepiil6si k6pvisel6

bizottsdgt kiiltag

bizottshgr ktltag

bizottsSgi kriltag
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T6th Abel jegyzT

Juh6sz Ldszl6ne Nappali Szoci6lis Kozpont vezetoje

Tam6s Gyul6n6 6v o dav ezeto

B-A-Z Megyei Korm5nyhivatal T<jrv. 6s Feltigy. F6o.

Lazi Istv 6n J6no s RNO elncik

Hegedris G6bor megbizott. int.vez. Radv6nszky Kultrir

Domb6v6ri S andorn6 pt.csop.vez.



Az iil6s helye:

Jelen vannak:

Polsdrmesteri Hivatal T

JEGYZ6KONYV

K6sziilt : S aj Skaza Kcizs6 gi Onkorm6nyzat k6pvi sel6 -
megtartott rendkivtili tilds6r6l

2013. november Il. napjdn

lepiil6si k6pvisel5
leprilds k6pvisel6
rlepiil6si k6pviselo
lepiil6s k6pviselo

al?

nem vesz rcszt aszavazdsban.

Stef6n Lfszl6
He gedrisn6 Petkovics Katalin
Izso Pti
Kis K6roly
Solt6sz Lajosn6

Taniicskozisi ioggal r6szt vett az iil6sen:

Kis K6roly telepi.il6si kdpviselo jegyzokcinyv hitelesit6 megbi

Kis Kdrolv telepiil6si k6pvisel6 drintettsdget jelent be, kozli,

T6th Abel jegyzl
J uhfxz Lfszlone intezmenyv ezeto
Tam6s Gyul6n6 intezmenyv ezeto
Dr. Kormos S6ndor iigyvdd

Stefdn Lfszl6 polsdrmester tisztelettel koszonti az iil6sen megjelenteket, ktilon kcjszonti,

iakdnt van jelen a mai iil6sen.Dr. Kormos S6ndor iigyvdd urat, aki a Bir6l6 Bizottsdg
Me g6llapitj a, ho gy a k6pvisel5 -testi.ilet hatfr ozatkepe s, mive a torv6nyesen megv6lasztott J

lzso Pti telepiil6si k6pvisel6kf6 kdpvisel6b6l 5 fo jelen van. Javaslatottesz Kis K6roly d
jegyzSkonyv hitelesitdnek tcirt6n6 kijel6l6s6re, megk6rdezi
hitelesit6 i mesbizSst?

vrillalj6k-e a jegyzokdnyv

Kis Kriroly 6s Izs6 Pril teleptil6si k6pvisetdk kijelentik, megbizdsuk esetdn v|lIallak a
feladatot.

Steffn Liszk6 polgfrmester megk6ri a jelenldvoket, sza ak arrol, hogy egyet6rtenek-e

A k6pvisel6-testiilet 4 igen,l f6 nem szavazott szavazaltal
j egyzdkdnyv hitelesftonek kijeloli.

K6roly telepril6si k6pviselot

Steffn L6szl6 polgfrmester megkdri a k6pvisel6ket, sza l,
N an6l, hogy egyet6rtenek-e

vesz rdszt a szavazilsban.

Izs6 Pril telepiildsi k6pviselo jegyzt5klnyv hitelesito megbi val?

Izst6 Pdl telepiil6si k6ovisel6 6rintetts6get jelent be, kijelenti,

A k6pvisel6-testiilet 4 igen, 1 fo nem szavazott szavazatta
jegyzokonyv hitelesitonek kijeloli.

Izs6 P6l teleptil6si k6pvisel6t

Steffn L6szl6 polgfrmester ismerteti a napirendi pont megkdrdezi, van-e valakinek
tov6bbi kieg6szft6se, javaslata a napirendi pontokkal latosan? Meg6llapitja, tov6bbi
javaslat, kieg6szit6s az iil6s napirendi pontjaival nem hangzott el. Javaslatot



tesz a napirendi pontok elfogad6s6ra. Megk6ri a k6pvi t, szavazzanak az ismerletett
napirend elfogadds6r6l. Meg6llapitja, a szavazfuskor 5 fo k6 o van jelen.

A k6pvisel6-testiilet 5 igen szav azattal az alilbbi napirendet

irendi eznek
megtirwalt napirendi pontokkal:

1. EMOP-4.3 .11A-lI-2012-0022 sz.,,6vodafejleszt6s
pfllyazattal kapcsolatosan kivitelez6 kivalasztisa a Bi
Ea.: Stefdn Ldszl6 polg6rmester

Inditvrinyok, j avaslatok

l.napirendi pont megtf rgvakisa

g6kaza kdzsdgben"elnevez6sii
6 Bizotts6g javaslata alapjhn.

Stefiin Lliszk6 polgf rmester elmondj a, a,,6vodafej leszt6s j6kaza kozsdgben" elnevezdsri
p aly azattal kap c s o I ato s an kivite I ezo kiv tiasztils fr a ko z i elj6r6st kellett lefolytatni,
amelyet Dr. Kormos S6ndor rigyv6d fr, mint kozbeszerzo fo ytatott le. Elmondja, hogy mint
az mindenki elStt ismeretes, az bvoda gondja m6r tcibb dvre rilik vissza. A jelenlegi 6vod6t
nem lehetett b6viteni, igy tU helyszfnen kell rij 6voddt 6 i, rij helyszfn, rij procedira. Az
rij 6vod6ra kb. k6t hete sikeriilt megkapni a joger6s dpit6si enged6lyt. A hat6rid6k nagyon
szorosak, rovid id6n beltil szerzod6st is kell kcjtni a kivi
S6ndor tigyvdd urat, ismertesse a Birillo Bizottsiig javaslattt.

ezovel. Megk6ri Dr. Kormos

Dr. Kormos Sfndor kiizbeszerz6 elmondja, uni6s forr6r
Mindossze egy 6rv6nyes ajiinlat erkezetl, a Galambos Bt.
egyetlen qdnlattevo eset6n is 6rvdnyes lehet, amennyiben
formai szempontokb6l is megfelelo. penz:dtgyi oldalr6l
Referenci6t 74 milli6 forint 6rt6kri munk6r6l csatolt. amel

felhaszn6lits6r6l kell donteni.
- t6l. A kozbeszerz6si eljrlr6s
be6rkezett aifinlat tartalmi 6s

a cdg mikro villlalkozSs.

id6 szrikoss6ge miatt a szerzodest gyorsan meg kell kdtni,
emelkedett jogerore. Amennyiben a k6pvisel6 testiilet el
ir6sbeli drtesitdst is ki kell kiildeni.

2011. 09-h6ban teljesftett. Az
ivel az 6pit6si enged6ly k6son

ja az ajinlattevot, mdg az

Kis Kiroly telepiil6si k6pvisel6 megk6rdezi, csak egyetl
ai6nlattev6nek?

n referencia munk6ia yan M

Dr. Kormos Siindor kiizbeszerz6 vfiaszol, igen, egyet is [ink.

Stefiin L6szl6 polgfrmester hozzftszol,6 meg is n6zte a m t, 450 m'- es 6vodab6vftdst
vdgeztek el Putnokon. Hozzdfuz| szerctnd. ha szeptember 30
pedig az alapot le kellene rakni m6g aziden.

-ra elk6sziilne az 6voda, alrhoz

Izs6 Pdl telepiil6si k6pvisel6 Sajnos minden beruhfuztsnill
munk6t ilyen rcivid ido alatt nem lehet v6gezni.

Kis Kr{rolv telepiil6si k6pvisel6 megk6rdezi, mi tcjrt6nne, ha
e gyetlen aj ftnlattev ot?

vfiaszol, sajnos,

a tapasztalata, hogy min6s6gi

testiilet nem fogadnd el ezt az

or nincs 6voda



Stefiin Lriszl6 polgfrmester hozz6fiiz.i, termdszetesen j6 lenne kdnyelmesebben, 6tgondol-tabban kivillasztani a megfelelS kivitele zbt, de sajnos i szabfllyok betart6sa az enged6iyek
megszerzdse annyi id6t em6szt fel, hogy csriszik minden hatdrii|. Hangsflyo zza, o sem rjnil
anna]<, hogy ennyire gyorsan kell dcinteni. Elmondja, hogy a szennyvi zberuh;zftsnril is sok agond ds az intezni val6, neh6z okosnak lenni. luuurJi;u, a testtilet fogadja el a Bir6l6Bizotts6g javaslatifi 6s a Galambosi Bt-t bizzdk 

^g ui rij 6voda dpit6sdvel. Megk6rdezi,van-e valakinek tovribbi kdrd6se, javaslata, kieg6szitZs e az elhangzottakkal kapcsolatosan?Meg6llapitia, tovdbbi kdrd6s, javaslat, kiegdszitJs nem hangzott el. Megkdri a k6pvisel6ket,
szavazzanak a javaslat elfogad6s6r6l. Meg5llapitja, a szavaziskor 5 fo k6"pviselo van ielen.

A k6 pvi s el 6 - te s t ii I et 5 i g en szav azattal az aldbbi hat6r o zatot ho zta:

Trirgy: Yallalkozasi szerzodes 6voda fejleszt6si munkiilatok elvdgz6s6re, ..6voda fejleszt.ssaj6kaza kcizs6gben" ci:rrl.J., EMOP-4.3.11A-11-2012-0022 k6dsl,amu palyazatr forr6sb6l.tfngyu, aKbt. l22lA.5 szerinti kozbeszevdsi elj6rrist lezfuodontds 
^gho)xita.

Saiokaza Kozsdg Onkorm6nyzatfnak Kdpviselo-testrilete n6v szerinti szavazitst kcjvetoenegyhangrian meg'llapitja, hogy a V6llalko zSsi szerzodls oy"d; i;jr.rrt*i munkiilatokelvdgz6s6re, Ovodafejlesztds sajokaza kcizs6gben cimu, EMop-4.3 .IlA-11-2012-0022
k6dsz6mri pSlySzati fon6sb6l. tdrgybanindult ki)ibeszerzdsi elj6r6s eredm6nyes volt.

11{.+:t ajilnlattevo a Galambosi Bt. (3630 Putnok, Balogh B. 5.) netto 102. 764. 496,- Ft +27 % AFA 6rt6ken.

A v6llalkozfsi szerzod6s a tiz napos szerz6d6skot6si
tekinlettel arra, hogy a kozbeszerzesi erjinitsban csak
124.9 (8) bekezd6s I pontl.

Felelds : Stefan Ldszlo polg6rmester
Hatdrid6: azowral

Indftvdnyok, javaslatok

morat6rium letelte el6tt is megkrithet6,
egy darab alanlatot nyrijtottak be [Kbt.

tizifa piiyitzaton 180m3 ff|- nyert a
fel kellene tekeztetni, van el6e

Stefi{4.Lriszl6 poledrmester elmondja, hogy szoci6lis
telepril6s. Arra gondolt, hogy az id6s embereknek
kozfoglalkoztatott, aki ezt a feladatot el tudn6 ves.ezni.

f9t! Abel ieevzo hozzdfizi, el kell azt is donteni, ki adhatja be a szoci ,;1is tiizif1ra a
I:ttl-dJllo${ ne legyen tobb szdz elutasitott kdrelem. Tudja, hogy nem tesz egysze^ifeladat 180m' fat szetosztani, nagyon okosan kell vdgiggondolni ezt. Megfeleld m6don korbekell b:isty6 zni, lsszeri hatfurt kell szabni



Stef:in .I'ris?l5 polgfrmester hozzftszol, azt is el kell d6nteni, honnan vegydk meg a fffi.,mivel allami erd6t6l kell, igy azEszak-erdd Punokon jrihet sz6ba. Sajnos nag"y gono a t6roliisis, mivel nincs az onkorm6nyzatnakz6ftudvara

Trith Abel,ieevz6 hozzdfiz\ ahatarid| is el6gg6 srirget,
dvben kicsit megcsirsztak, az id6n ez nem fordulhat
beszdllitds 6s a szdtoszt6s koordinalilsa.

hogy k6szftsenek egy kcibdl6 eszkozt, ennek

S!gfri4-L4szl6 polef{mester visszat6r az igazgato ur el6zo felvet6s6re a minds6gi munkiivalkapcsolatban, elmondja, hogy szerinte amiszikiellen6r felad,ata azlenne,hogy fbltig yelle az6pitkezdst.

rzs6 Piil telepiil6si k6pvisel6 elmondja, hogy az ut6bbi id6k tapasztalata az, hogy a tervezoknem Sllnak ahelyzetmagaslat6n. Sajnos ,okrro, akivitelezls sor6n denil ki, hogy nem lehet
a tervet megval6sitani.

steffn Lfszl6 polgfrmester hozzffizi,j6 lenne, ha az cinkorm6nyzatnaklenne 6pitdsrigyieloadoja, mriszakis koll6ga, mert 6t is 6rte m6r csal6d 6s ezena t6ren.

stefdn Ldszl6 polsfrlnester megk6rdezi Dr. Kormos S6ndor i.igyv6det (kcizbeszer zot), hogymi6rt nem tudja a testrilet most kiv6lasztani amiszakiellenort?

viiaszol, a sziik hatarid6 miatt nem erkezettmeg a h6rom fuq(nlat, ezdrl a tn,irruTi .ll*?r kivillasztiis6ra csak a kdsobbiekben kenilhetsor' Amfg az elso ellen5rizni val6ja nincs, addig a mriszaki ellen6rt m6g ki lehei v6las ztani.

Stefdn r'6szki poled:rmffter elmondja,-hogy a mai napon megkezdtdk az epiletbontils6t, 6saz epitesi hulladdk elszSllitasat Elmondja, hogy u ,r"idui nal)ra tewezi a kcivetkez6 testriletitil6s osszehivasfft a miszaki ellen6r kiv'absZias6ra. lzregk erdezi, van-e valakinek tov6bbik6rddse, javaslata' kieg6szit6s e az elhangzottakkal kap?solatosan? Megii llapitla, tov6bbikdrdds, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el, igy a rendkivrili testtileti ril6st beziria.

mivel febru6r 15. ahatirid6, a mrilt
el6. Nem lesz egyszeni feladat a

ELl
Izsd Hl

Kmf.

'-ffiffi:'l
jegyz6

,'- r /
t r-..- (,...-L---^
Kis Kdroly

j e gy zdki) nyv h ite le s it6

nrs. 4arotv telepiil6si k6pvisel6 javasolja,
se gitsd g6vel kcinnyebb a tekezett flit kim6rni.

j e gyzflkd nyv h ite les it6



KIVONAT

Saj6kaza Kdzs6gi Onkorm6nyzat k6pvisel6-testtilet6nek
megtartott rendkfviili iil6s6nek j egyz6

forrds bdl. thrgyi el6terj eszt6st.
A jelenl6v6 5 t6 k6pvisel6 5 igen szavazattal, ellen
ktivetkez6

hatfr ozatot

hozza'.

4 hathrozat tfrwaz YhIlaIkozftsi szerzodes Ovoda fejl
Ovoda fejleszt6s Sqokaza k6zs6gben cimri, EMOP-4.
pillyazati fon6sb61. ttngyi, a Kbt. l22lA.5 szerinti k
meghozatala.

Saj6kaza Kdzs6g Onkorm6ny zatdnak Kdpvisel6 -testrilete
egyhangrian meghllapilja, hogy a Vfllalkozitsi szerz6d6s
elv6gz6s6re, Ovoda fejleszt6s Saj6kaza kiizs6gben cim
k6 d sz 6mf p i.try 6zati fo rrris b 6 l. tar gyb an indult ktj zb e s z e

A nyertes ajfnlattev6 a Galambosi Bt. (3630 Putnoko Ba
+ 27 o AFA 6rt6ken.

Saj 6kaza Kiizs6g Onkormfnyzatinak
megtdrgyalta a Vdllalkoztisi szerzffidds

fejlesztds Sajdkazu kdadgben cfmii,

A vdllalkozdsi szerzddds a tiz napos
tekintettel arra, hogy a kdzbeszerzdsi
124,5 (8) bekezddsfl pontJ.

Felel6s: Polg6rmester
Hatdrido: azonnal

K6pvisel6-testiilete
Ovoda fejlesztdsi

EMOP-4.3.1/A-1 1-

szerzdddskdtdsi morat
eljdrdsban csak egy

K. m. f.

13. november 11. napjhn
yv6b6l

13. november h6 11. napj6n
kdlatok elvdgzdsdre, Ovoda

012-0022 kddszdmrt pdQdzati

6s tartfizkodfs n6lktil a

munk6latok elv6gz6sdre,
.Il A-ll-20t2-0022 k6dsz6mf

i eljhrhst Iezttro d0nt6s

szerinti szavazdst kovet6en
oda fejleszt6si munkflatok

EMOP -4.3 .r I A-rl-20 12 -0422
ellards eredm6nyes volt.

B. 5.) nett6 102.7 64.496,- Bt

ium letelte elStt is megkdthetS,
ajdnlatot nyiljtottak be [Kbt.



H.q.rAnoz,q,r

Saj 6kaza Kozsdg Onkormrlny zatdnak K6.pvisel6-testi.ilete
megt6rgyalta a Vdllalkoztisi szerzffidds Ovoda fejlesztdsi
fejlesztds Sajdkaza kdadgben c{m{i, EMOP-4.3.1/A-11-
fo rrds b ti l, tar gyit elSterj eszt6st.
A jelenl6v6 ....... fb k6pvisel6
k<ivetkez6

hathr ozatot

hozza:

4 hatirozat tirwa: Yilllalkozdsi szerzodds Ovoda fejle
Ovoda fejleszt6s Saj6kaza kozsdgben cimu, EMOP-4.
pilyfnati fon6sb61. tfngyu, a Kbt. l22lA..S szerinti k
meshozatala.

Sqokaza Kozsdg Onkorman y zatfnak K6pviselo -testiilete
egyhangrian meg6llapitja, hogy a VfllalkozSsi szerz6d6s
elv6gz6s6reo Ovoda fejlesztds Saj6kaza kiizs6gben cimii
k6 d szf m ri p hly inati fo rrf s b 6 l. tar gyb an indult

A nyertes ajinlattev6 a Galambosi Bt. (3630 Putnok, Bal
+ 27 oh AFA 6rt6ken.

A vdllalkozdsi szerzddds a tiz napos
tekintettel arra, hogy a kdzbeszerzdsi
124.5 (8) bekezddsfl ponrJ,

Felel6s: Polg6rmester
Hatrlrid6: azonnal

eljdrdsban csak egy

K. m. f.

igen

13. november h6 11. napjan
kdlatok elvdgxdsdre, Ovodu

12-0022 kddszdmrt pdfudzati

szavazattal, elle vazat 6s tart6zkodds n61kti1 a

munk5latok elvdgz6s6re,
.Il A-II-2012-0022 k6dsz6mf

rzesi eIlflrdst Ieziro d<int6s

szerinti szavazdst kovet6en
a fejleszt6si munkilatok

EMOP-4.3 .t I A-ll -2012 -0022
elj6r6s eredm6nyes volt.

B. 5.) nett6 102.764.496,- Ft

szerzdddskdtdsi morat um letelte ekitt is megkothetS,
ajdnlatot nyiljtottak be [Kbt.

T6th
jegyz6
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