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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.
március 14-én 1100 órától megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Jelen vannak:

Dr. Prozlik László polgármester,
Fábri István, Kozmer Imre, Maronka Lajos és Papp János települési
képviselők

Jelen volt tanácskozási
joggal meghívva:
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Dr. Prozlik László tisztelettel köszönti a rendkívüli testületi ülésen megjelenteket. Külön
köszönti Kovács Péter közbeszerzési tanácsadót. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület
határozatképes, mert 4 fő jelen van. Bencsik Sándorné és Dr. Kishonti András jelezte
távolmaradását, Papp János azonnal megérkezik. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Fábri István és
Kozmer Imre települési képviselőket javasolja, akiknek a személyét a testület egyhangúlag
elfogadja. Jegyzőkönyvvezetőnek Bálint Krisztinát javasolja, mellyel a testület egyhangúlag
egyetért. Megkérdezi, ki ért egyet a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásával
A meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásával a Képviselő-testület 4 igen
szavazattal, egyhangúlag egyetért.
1.) Ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos önerő visszatérítéséről szóló előterjesztés
Dr. Prozlik László elmondja, a február 10-i Képviselő-testületi ülésen már tárgyalták ezt a
témát. A konzorcium kéri, minden településtől, tőlük is, a társulat számlájára legyen utalva a
pénz.
Kérdés és hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadásával?
A Képviselő-testület – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
31/2012. (III. 14.) KT. számú határozat:
Gádoros Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Dél-Alföldi
Ivóvízminőség-javító
Konzorcium
Taggyűlésének 8/2011. (12. 07.) TGY.
határozata alapján nyilatkozik arról, hogy a
Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium
részére tervezési hozzájárulásként befizetett és
fennmaradt önerő 70 %-át, 426.345 Ft-ot, azaz
Négyszázhuszonhatezer-háromszáznegyvenöt
Ft-ot az Orosháza és Térsége Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás 11733041-
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15773836-00000000 sz. bankszámlájára kéri
utalni, és egyúttal ugyanezen tárgyban hozott
18/2012. (II. 10) KT. számú határozatát
visszavonja.
Felelős: Dr. Prozlik László polgármester a
határozat továbbításáért
Határidő: azonnal
2.) Közterületen lévő fák kivágása érdekében tulajdonosi hozzájárulás
Dr. Prozlik László elmondja, ősszel ezeket a fákat a kivitelezők fogják pótolni. Az is megvan,
hogy melyik utcában melyik fákat. Ahol lehet, ott természetesen kerülik azt, hogy a fák
sérüljenek. Nagy fáknál megoldható, hogy a gyökerek alá viszik a csövet. 3,5 méter alatt
viszik át a csöveket. Kényszerűségből vágnak csak ki fákat.
Papp János megérkezik a terembe.
Kérdés és hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadásával?
A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
32/2002. (III. 14.) KT. számú határozat:
A Képviselő-testület a szennyvízberuházással
érintett közterületeken lévő fák (fás szárú
növények)
kivágását
a
beruházás
megvalósítása érdekében engedélyezi. Felkéri
a polgármestert, hogy a tulajdonosi
hozzájárulást a konkrét esetekben az
engedélyezéshez adja meg. Kinyilvánítja
továbbá, hogy a kivágott fákat a polgármester
által megjelölt telephelyre kell szállítani, és azt
a rászorulók részére átmeneti segélyként kell
biztosítani. A tulajdonosi hozzájárulás
megadása során figyelembe kell venni Gádoros
Nagyközség Rendezési Tervében foglaltakat.
3.) Bejelentések
-

Szennyvízberuházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás – mérnök

Dr. Prozlik László megkéri Kovács Péter közbeszerzési tanácsadót, tájékoztassa a
közbeszerzési eljárásról a testületet.
Kovács Péter elmondja, a közbeszerzési eljárás a közbeszerzési értesítőben megjelent. Négy
cég vásárolta meg a dokumentációt. Ebből két ajánlat érkezett be. Ebből egy konzorcium.
Ketten összeálltak. Egy nem adott be ajánlatot annak ellenére, hogy a dokumentációt
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megvásárolta. A bontási jegyzőkönyvet felolvassa. Az első ajánlatot az UTIBER Közúti
Beruházó Kft. adta 39.864.785 Ft + ÁFA ajánlati árral. A szakmai ajánlatában a felolvasó
lapra 7 fő megajánlás került megjelölésre.
A második ajánlatot az EUROUT-OVIBER Konzorcium adta 48.585.000 Ft + ÁFA ajánlati
árral. Szakmai ajánlatára vonatkozóan a felolvasó lapon 6 fő megajánlást jelenített meg. Azért
mondta, hogy hány főt jelenített meg a felolvasó lapon, mert mindkét ajánlatban rossz főszám
szerepelt a felolvasó lapokon. Az UTIBER vonatkozásában a hét fő helyett 6 a helyes szám.
Olyan főt is felvett, akinek nem volt jogosultsága szennyvízcsatorna hálózat, szennyvíztelep
műszaki ellenőrzésére.
Az EUROUT OVIBER ajánlatában valószínűleg értelmezési hiba folytán + hat főt jelenített
meg. Neki nyolc fő volt az ajánlatában. A 6 főt értékelték. Az alkalmazott műszaki ellenőrök
száma 8 fő volt. Azt kellett volna írni, nem a 6-ot. Ez csak formai kérdés.
Mindkét ajánlat vonatkozásában kellett hiánypótlási felhívást intézni. A hiánypótlási határidő
péntek 13 órai időpont volt. Ezen hiánypótlási időpontra egyik ajánlattevő adott be
hiánypótlást, a másik ajánlattevő nem. Azóta sem. Ezek után az ő ajánlata automatikusan
érvénytelen. Egy érvényes ajánlat maradt. Őt kellett értékelni, pontozni. Mindkét elbírálási
szempontra a maximális 10 pontot kapja. Ezek alapján az EUROUT OVIBER konzorciumot
javasolja a bíráló bizottság az eljárás nyerteseként kihirdetni a 48.585 ezer forint + ÁFA
ajánlati árával és a 8 fős szakmai ajánlatával. Második helyezett kihirdetésére nincs lehetőség,
hiszen csak egy érvényes ajánlat volt. A bizottság nem javasol másodikat, hiszen az
érvénytelen volt. A pályázatban 72 millió forint szerepelt a műszaki ellenőri költségekre
előirányzatként. Ezt 54 millió forintra csökkentették le. Azért, hogy ne kelljen minőségbiztosítani, így az uniós értékhatár alá vitték a közbeszerzés összegét a múltkori ajánlatok
áraira hivatkozva, ahol 54 millió forint alatt volt az ajánlatok nagy része, kivéve egy 63 millió
forintosat. Ez alapján tették 54 millió forintra. Egyszerű eljárást lehetett lefolytatni, nem
kellett minőségbiztosítani, és három hónapot várni.
A rendelkezésre álló csökkentett kereten belül vannak. A múltkori nyolc ajánlattal szemben
jóval kevesebb jött. Ez azzal tudható be, hogy ilyen projektek vonatkozásában megélénkült a
piac. Év végén és év elején nagyon sok KEOP-os szennyvízprojekt került kiírásra. Most
nagyon sokat kiszórtak az év végén a régi Kbt. hatálya alattiként, hogy ne kelljen módosítani
a közbeszerzési dokumentációkat. Viszonylag egyensúly állt be a piacon az ajánlattevő
potenciális száma és a munkalehetőségek száma között, így azért itt már nem volt akkora
nagy tolongás. Azért szerencsés ez a mostani helyzet, hogy az egyik ajánlattevő nem
hiánypótolt. Annak ellenére, hogy nem kellett volna, elvégezte így is az ajánlatok
összehasonlítását, pontozását, mintha érvényes lett volna a másik ajánlat is. A plusz két fő
miatt így is az EUROUT-OVIBER ajánlata több pontot kapott. Ő lett volna az eljárás nyertese
akkor is, ha érvényes a másik ajánlat.
Nagy valószínűséggel a következő hét utáni hétfőn a szerződés aláírható.
Fábri István számára az eredmény kicsit meglepetés. Nem tudja, hogy mi az oka az
érdektelenségnek. Azt mondják, nagy a munkanélküliség. Ezelőtt nyolc ajánlat érkezett be.
Most kettő. Összejátszás lehet? Egyik lemond a másik javára? Ez furcsa. Az EUROUT nincs
kapcsolatban a beruházóval? Neki gyanús ez, olyan furcsának találja az egészet.
Kovács Péter elmondja, az előző szakaszban is adott be ajánlatot, azért lehet ismerős. Azt kell
tudni, hogy körülbelül az a nyolc cég van a piacon, akik ajánlatot adtak. Akik ilyen volumenű
műszaki ellenőrzés mérnöki dolgaira alkalmasak. Az év végén jött ki 25-30 projekt.
Elképzelhető, hogy van elosztás. Van, ahol a negyedik eljárás van folyamatban, és már csak
egy ajánlat érkezett hat konzorciumi taggal. Könnyen lehet, hogy ők is rájöttek, hogy az „élni
és élni hagyni” elve érvényesül.
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Annyi a szerepük ebben, hogy a rendelkezésre álló összegen belül legyenek. Természetesen
olyan munkát végeznek, ami 8 fő műszaki ellenőr állandó jelenléte azt jelenti, hogy körülbelül
minden brigádhoz jut egy műszaki ellenőr, ami egész napos jelenléttel biztos, hogy jó
minőségű munkát tudnak végezni. Olyan minőségi munkát szeretnének, ami 20-25-30 év
múlva is használható.
Dr. Prozlik László elmondja, örültek, hogy több kivitelező jelentkezett, mert lehetett válogatni
közülük. Kicsi ez a szakmai terület. A projektmenedzsernek van egy mérnök tanácsadója.
Azon keresztül szakmailag ugyanazt képviselik, mint a mérnök, hogy minőségi munkát
végezzenek. A kivitelezőnek más az érdeke. Azért kell az ellenőröknek ott lennie, hogy
szakmailag úgy legyen végrehajtva a kivitelezés, ahogy a pályázat tartalmazza. A számlákat
Budapesten átnézik, hogy ténylegesen azok szerepeljenek rajta, ami a pályázatban szerepel.
Jogorvoslati lehetőség nemigen van.
További kérdés hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet a határozati javaslat elfogadásával?
A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
33/2012. (III. 14.) KT. számú határozat:
Gádoros Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete a „Megbízási szerződés a
„Gádoros Nagyközség szennyvízcsatornázási
és szennyvíztisztítási beruházása, azonosító
szám: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0056” projekt
megvalósításához szükséges mérnöki és
műszaki ellenőri tevékenység ellátására”
elnevezésű
közbeszerzési
eljárás
(2)-t
eredményessé nyilvánítja. Az UTIBER Közúti
Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka u. 7-13.)
ajánlatát érvénytelennek, az EUROUTOVIBER Konzorcium (1143 Budapest,
Zászlós u. 18.) ajánlatát érvényesnek
nyilvánítja. A feladatok elvégzésével az eljárás
nyertesét,
az
EUROUT-OVIBER
Konzorciumot (1143 Budapest, Zászlós u. 18.)
bízza meg nettó 48.585.000 Ft ajánlati árral
(megbízási díjjal), valamint felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt a határozat
mellékletét képező szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős:
Dr. Prozlik László polgármester
Varga József jegyző
-

Iskolai intézményfenntartói társulással kapcsolatos előterjesztés

Dr. Prozlik László szóban is ismereti az előterjesztést
Fábri István nem hiszi, hogy célszerű lenne megakadályozni a kérést.
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Dr. Prozlik László kérdés és hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával?
A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
34/2012. (III. 14.) KT. számú határozat:
Gádoros
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testülete
kinyilvánítja,
hogy
amennyiben az iskola fenntartói jog átadása
esetén az új fenntartó ehhez hozzájárul, úgy
részére az intézményi társulás fenntartói joga
kerüljön átadásra Eperjes község településsel
együtt.
Dr. Prozlik László bejelentésében elmondja, kapott egy sajnálatos levelet, melyben Marton
Ildikó gyógykezeléséhez kérnek segítséget. Olyan speciális betegsége van, ami
Magyarországon egyedüli, Freidrich ataxiában szenved. Ez a betegség bénulással jár, ezután
szívelégtelenség alakul ki. Ezt a betegséget többszöri őssejt-átültetéssel kívánják gyógyítani.
A kínai kórház visszajelzett, hogy mikor tudja fogadni őt. A kezelésnek a bekerülési költsége
5 millió forint. A gyűjtésben Dévaványa Felemelkedéséért Alapítvány segített neki, és 1,4
millió forint gyűlt eddig össze. Arra kéri a fiatal lány az önkormányzatot, hogy lehetőség
szerint próbáljanak lehetőséget találni arra, hogy bizonyos összeggel támogassák. Rengeteg
ilyen megkeresés érkezik, de mivel ő békés megyei, így közel áll hozzájuk, valamennyi
összeggel támogassák ezt a 25 éves lányt, aki meg van arról győződve, hogy meggyógyul. A
Templárius alapítvány vállalja, hogy az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
számlára átutalt és erre a célra felajánlott összeget továbbítja az erre a célra elkülönített
számlára Dévaványára a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítványnak Marton Ildikó
részére.
Kozmer Imre 50 ezer forintot javasol.
Dr. Prozlik László más javaslat hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet azzal, hogy a
dévaványai Marton Ildikó gyógykezelésére 50 ezer forintot biztosítsanak az általános tartalék
terhére?
A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
35/2012. (III. 14.) KT. számú határozat:
A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a
dévaványai Marton Ildikó gyógykezelésére 50
ezer forintot biztosít, mely összeget a
Templárius Alapítvány Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezetett számlájára
átutal.
Felelős: Dr. Prozlik László polgármester
Határidő: 2012. március 31.
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Dr. Prozlik László elmondja, említette múlt testületi ülésen, hogy a március 15-i ünnepség 15én 11.30 órakor lesz. Az időpont megváltozott, 14-én lesz, azaz ma 17.30 órakor. A meghívott
vendég nem ér rá, előadók a Békés Megyei Jókai Színház művészei lesznek.
Dr. Prozlik László más bejelenteni való hiányában megköszöni a részvételt, és az ülést
bezárja.

K. m. f.

Dr. Prozlik László
polgármester

Tóth Tibor
igazgatási csoportvezető

HITELESÍTJÜK:

Fábri István
települési képviselő

Kozmer Imre
települési képviselő

