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JEGYZŐKÖNYV
FELVÉVE KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2008. AUGUSZTUS 5-ÉN (HÉTFŐN) MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS
ÜLÉSÉRŐL
A felvétel ideje:

2008. augusztus 5. (hétfő)
08:00 órai kezdet

A felvétel helye:

Kékkút, Fő utca 5.
Polgármesteri Hivatal ülésterme

Tárgy: Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyilvános ülése
Az ülés vezetője:

Pék László

polgármester

Az ülésen jelen vannak:
- Vasáros István
alpolgármester
- Tóth Józsefné
települési képviselő
- Kardosné Csaba Gyöngyi települési képviselő
Tanácskozási joggal megjelent: Kajtár Lászlóné h.
Jegyzőkönyvvezető: Takács Katalin
Pék László, polgármester miután köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy
négy testületi tag jelen van, így az ülés határozatképes. Ezt követően az ülést megnyitotta.
Pék László, polgármester Kékkút község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 1/2004. (I. 16.) rendelete 8. § (4) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait a rendkívüli ülés összehívásának okáról:
A szennyvíz beruházás lebonyolításához közbeszerzési eljárásra van szükség. Ennek
lebonyolítására egy céget bíztunk meg, akik elkészítették a szükséges dokumentációkat. A
képviselőknek két fontos dokumentumot kell elfogadniuk. Az egyik a közbeszerzési
szabályzat, ami alapján a közbeszerzés le lesz folytatva, a másik az ajánlattételi felhívás, ami
tartalmazza az ajánlattevő cégek részére azokat a szükséges információkat, ami alapján el

tudják dönteni, hogy indulnak –e a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként vagy sem.
Tekintettel arra, hogy a határidő igen rövid, és azért, hogy a cég tudjon dolgozni, szükséges
ennek a két alapdokumentumnak az elfogadása, ezért került sor a rendkívüli testületi ülés
összehívására.
Ezt követően indítványozta a Képviselő-testülettől az ülés napirendi pontjának elfogadását:
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait 4 igen
szavazattal elfogadta
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2008. (VIII. 5.) HATÁROZATA
A 2008. augusztus 5-i ülés napirendi pontjának elfogadásáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. augusztus
5-i rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
I. Szennyvíz-beruházás – közbeszerzési
Előadó: Pék László, polgármester

eljárás

megindítása

A NAPIREND TÁRGYALÁSA
I. Szennyvíz –beruházás-közbeszerzési eljárás megindítása
Előadó: Pék László, polgármester
Pék László, polgármester: Mint ahogy a bevezetőben elmondta, a szennyvíz – beruházás
lebonyolításához közbeszerzési eljárást kell megindítani. Az eljárás lebonyolítását külsős cég
fogja végezni. A szükséges dokumentumokat már el is készítették, ezeket a képviselők
megkapták, és áttanulmányozhatták. Jelenleg ahhoz, hogy a cég tudja végezni a munkáját, és
elkezdődhessen a beruházás szükséges, hogy a képviselő-testület elfogadja a közbeszerzési
szabályzatot és az ajánlattételi felhívást. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban?
Kardosné Csaba Gyöngyi, települési képviselő: Nézte az anyagban, hogy az
Önkormányzatnak a közbeszerzési tervet már április 15-e előtt el kell készítenie. Nem jelent-e
ez majd gondot, hogy nekünk csak most lett kész.
Pék László, polgármester: Már rendelkeztünk közbeszerzési tervvel, amiben a csatornázás
szerepel is. Mikor szó volt arról, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolításával egy céget
bízunk meg, akkor ők vállalták, hogy a szükséges iratokat, mint az ajánlattételi felhívás, vagy
a közbeszerzési szabályzat elkészítik. Noha erről nem volt szó, de ők is készítettek egy
közbeszerzési tervet, ami a többi általuk készített dokumentummal együtt érkezett, így kapták
meg a képviselők is. Mindenesetre ez arra jó volt, hogy össze tudtuk vetni az általunk
készítettel.
Vasáros István, alpolgármester: A szennyvíztisztító akkor szét lesz szedve?
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Pék László, polgármester: A rákötést követően lesz egy három hónapos próbaidőszak, ha
minden rendben megy, a kinti szennyvíztisztító fel lesz számolva, a helye pedig rekultiválásra
kerül. Ami azt jelenti, hogy az ott levő szennyező anyagot elszállítják, és a talajt kicserélik, de
ez is a beruházást megvalósító cég feladata lesz. Egyéb kérdése valakinek?
Kérdés nem volt.
Pék László, polgármester: Aki a közbeszerzési szabályzatot el tudja fogadni, kézfeltartással
jelezze.
Kékkút község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2008. (VIII. 5.) HATÁROZATA
Kékkút Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata
jóváhagyásáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatát jóváhagyja.
Felelős: Pék László, polgármester
Határidő: folyamatos

Pék László, polgármester: Aki az ajánlattételi felhívást el tudja fogadni, kézfeltartással
jelezze.
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
56/2008. (VIII. 05.) HATÁROZATA
A szennyvíz-elvezetés tárgyú ajánlattételi felhívás elfogadásáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szennyvízelvezetés tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását
elfogadja.
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Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Kapos Hidro Kft.-t
tájékoztassa.
Felelős: Pék László, polgármester
Határidő: azonnal

Miután egyéb kérdés észrevétel nem hangzott el Pék László, polgármester az ülést 08: 15-kor
befejezettnek nyilvánította.
K.m.f
Pék László
polgármester

Kajtár Lászlóné
dr. Szabó Tímea, körjegyző
megbízásából
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