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JEGYZŐKÖNYV
FELVÉVE KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2008. AUGUSZTUS 15-ÉN (PÉNTEKEN) MEGTARTOTT
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
A felvétel ideje:

2008. augusztus 15. (péntek)
08:00 órai kezdet

A felvétel helye:

Kékkút, Fő utca 5.
Polgármesteri Hivatal ülésterme

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

Pék László

polgármester

Az ülésen jelen vannak:
- Vasáros István
alpolgármester
- Kardosné Csaba Gyöngyi települési képviselő
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Szabó Tímea körjegyző
Jegyzőkönyvvezető: Takács Katalin
Pék László, polgármester miután köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy
három testületi tag jelen van, így az ülés határozatképes. Ezt követően az ülést megnyitotta.
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 szükséges közbeszerzési eljárásban lejárt az
ajánlattételi határidő, megtörtént a borítékolás és az értékelés. Minél hamarabb megtörténik a
szerződéskötés, annál hamarabb megindulhat a beruházás, ami egyre sürgetőbb a közelgő ősz
miatt. A másik kérdés a szennyvíztelep bontása, melynél szintén szükséges közbeszerzési
eljárás megindítása. Jó lenne, ha ezek a munkálatok is mielőbb elkezdődhetnének.
Ezt követően indítványozta a Képviselő-testülettől az ülés napirendi pontjainak elfogadását:
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait 3 igen
szavazattal elfogadta:

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
57/2008. (VIII. 15.) HATÁROZATA
A 2008. augusztus 15-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. augusztus
15-i nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
I. Szennyvíz-beruházás – ajánlatok értékelése, szerződéskötés
Előadó: Pék László, polgármester
II. Szennyvíztisztító telep bontása, valamint a terület rekultivációja –
ajánlattételi felhívás – az egyszerű közbeszerzési eljárásra – elfogadása
Előadó: Pék László, polgármester
A NAPIREND TÁRGYALÁSA
I. Szennyvíz –beruházás – ajánlatok értékelése, szerződéskötés
Előadó: Pék László, polgármester
Pék László, polgármester: A szennyvíz – beruházás lebonyolításához közbeszerzési eljárást
kellett lefolytatni. Az eljárást a Kapos Hidro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. folytatta le. Az
ajánlattételi határidő lejártáig 2 ajánlat érkezett, mindkettő érvényes volt. A borítékbontásra itt
a tárgyalóteremben került sor. A Kapos Hidro Kft. értékelte az ajánlatokat, és az eljárás
eredményére vonatkozó értékelési javaslatot elkészítette, melyet a képviselők megkaptak, és
áttanulmányozhattak. Az értékelési szempontok alapján az ajánlattevők közül a Folyondár
’2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t találták megfelelőbbnek. Van-e valakinek kérdése
ezzel kapcsolatban?
Kérdés nem volt.
Pék László, polgármester: Aki elfogadja, hogy a Foyondár ’2008 Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.-t bízzuk meg, kézfeltartással jelezze.
Kékkút község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
58/2008. (VIII. 15.) HATÁROZATA
A szennyvíz-elvezetés tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás
eredményének értékelése
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szennyvízelvezetés tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás eredményéről a Kapos
Hidro Kft. által készített értékelési javaslatot elfogadja.
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Az eljárás nyertesének a Folyondár ’2008 Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft-t (8224 Felsőörs, Fenyves u. 4.) kihirdeti, tekintettel arra, hogy a
cég ajánlata a legkedvezőbb, egyben megfelel az ajánlati felhívásban
és a dokumentációban megfogalmazott formai és tartalmi
követelményeknek, illetve a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény előírásainak.
Felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi dokumentációnak
megfelelő vállalkozási szerződés megkötésére.
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Kapos Hidro Kft-t és a
Folyondár ’2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t tájékoztassa.
Felelős: Pék László, polgármester
Határidő: - tájékoztatásra: azonnal
- szerződéskötésre: 2008. augusztus 18.
II. Szennyvíztisztító telep bontása, valamint a terület rekultivációja – ajánlattételi
felhívás – az egyszerű közbeszerzési eljárásra – elfogadása
Előadó: Pék László, polgármester
Pék László, polgármester: Második napirendi pontunk a szennyvíztisztító telep bontásáshoz,
illetve a terület rekultivációjához szükséges közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának
elfogadása. Ismételten megbíztuk Kapos Hidro Kft.-t a közbeszerzési eljárás lefolytatásával.
A Kapos Hidro Kft. elkészítette az ajánlattételi felhívást, melyet a képviselők megkaptak, és
áttanulmányozhattak. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban?
Kérdés nem volt.
Pék László, polgármester: Aki el tudja fogadni a szennyvíztisztító telep bontása, valamint a
terület rekultivációja tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását,
kézfeltartással jelezze.
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
59/2008. (VIII.15.) HATÁROZATA
A szennyvíztisztító telep bontása, valamint a terület rekultivációja
tárgyú ajánlattételi felhívás elfogadásáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szennyvíztisztító
telep bontása, valamint a terület rekultivációja tárgyú egyszerű
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Kapos Hidro Kft.-t
tájékoztassa.
Felelős: Pék László, polgármester
Határidő: azonnal
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Pék László, polgármester: Reményeink szerint a beruházás 1,5-2 héten belül meg tud indulni.
Részünkről minden rendben van, de a Vagyonkezelő Zrt. részéről vannak kisebb problémák,
amik remélhetőleg hamarosan rendeződnek.
Kardosné Csaba Gyöngyi, települési képviselő: Ábrahámhegyről fog kezdődni?
Pék László, polgármester: Véleménye szerint igen.
Vasáros István, alpolgármester: Biztos, hogy Ábrahámból indul.
Miután egyéb kérdés észrevétel nem hangzott el Pék László, polgármester az ülést 08: 15-kor
befejezettnek nyilvánította.
K.m.f
Pék László
polgármester

dr. Szabó Tímea
körjegyző
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