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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottsága

2012. március  1-jén (csütörtökön) de. 10,00 órakor
megtartott rendkívüli ülésének

Jegyz könyve
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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottsága 2012. március 1-jén (csütörtökön) de. 10,00  órakor  tartott rendkívüli
nyílt ülésén.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Pet  Sándor bizottság elnöke
Kopasz Imréné bizottság elnök helyettese
Márton Erzsébet bizottság tagja

Távolmaradását bejelentette: Márton János bizottság tagja
Sinkó Jánosné bizottság tagja

Tanácskozási joggal megjelent: Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyz
Bori Sándorné jegyz i Irodavezet ,

jegyz könyvezet
Tóth Józsefné adó- és pü.irodavzet
Csányi László adó- és pü. irodavez. h.
Dely Attila ügyvezet
Rémai Teréz közbeszerzési referens

Kopasz Imréné Bizottság elnök-helyettese: Köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat. Megállapította,
hogy az ülés határozatképes, mert a bizottság tagjai közül  3 tag megjelent. Szavazásra bocsátotta az ülés
napirendjére írásban kiadott javaslatot, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül –
43igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

1.) Csanyteleki szennyvíztisztító telep és csatornahálózat létesítése vízjogi létesítési engedélyezési terveinek elkészítése
tárgyában elindított közbeszerzési eljárás keretében beérkez  pályázatok véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

2.) Sió- és Duna-menti Regionális Víziközm  és Közszolgáltatási Társuláshoz csatlakozás véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

3.) Egyebek

1.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanyteleki szennyvíztisztító telep és csatornahálózat létesítése vízjogi Forgó Henrik polgármester
létesítési engedélyezési terveinek elkészítése tárgyában elindított közbeszerzési Kató Pálné jegyz
eljárás keretében beérkez  pályázatok véleményezése

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz : Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítést
nem f ztek. Kezdeményezték a közbeszerzési eljárás lefolytatását.
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Pet  Sándor bizottság elnöke: Felkérte Rémai Teréz közbeszerzési referenst és Dely Attilát m szaki
(mérnöki) szakért ként az eljárás lefolytatásánál szakért ként való közrem ködésre, a velük kötött tárgyi
szerz désben rögzített vállalásoknak megfelelve.

Rémai Teréz közbeszerzési referens: Elmondta, hogy a beérkezett ajánlatok hiánypótlási határideje
2012. február 29. napja 10.00 óra volt. Megállapította, hogy jelzett id pontig 2 ajánlattev  (Innober-Wave
Kft és Ár-Tér-Herbahód Kft) nem tett eleget a hiánypótlási felhívásnak, ezért ezen gazdasági társaságok
ajánlata érvénytelennek min sül, velük az  ajánlatkér  nem kezdhet tárgyalást. Eredményes a közbeszerzési
eljárás, mivel e K&K Mérnöki Iroda érvényes ajánlatot adott be.

Pet  Sándor bizottság elnöke: Javasolta, hogy a Bizottság az ajánlattételi felhívás értelmében elvégzett
értékelés eredményeként a közbeszerzési eljárást min sítse eredményesnek és a K&K Mérnöki Iroda Kft
ajánlatát hirdesse ki nyertesként. Javaslatát szavazásra bocsátotta, melyb l megállapította, hogy a Bizottság
egyhangúlag 3 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:

13/2012. (III. 01.) PEFTB határozat

Tárgy: „Csanyteleki szennyvíztisztító telep és csatornahálózat létesítése vízjogi létesítési engedélyezési tervének elkészítés”
tárgyában elindított közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok bontása, véleményezése, javaslattétel a
Képvisel -testület részére

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében értékelte a  tárgyban benyújtott ajánlatokat.
A Bizottság az önkormányzat képvisel -testülete és szervei szervezeti és m ködési szabályzata 27. § (1)
bekezdése eo) pontjában biztosított egyetértési jogkörében eljárva a következ  megállapításokat tette:

1.)  A Bizottság megállapította, hogy a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) pontja alapján az
 INNOBER-WAVE Kft ajánlata, és az
 Ár-Tér-Herahód Kft ajánlata
 érvénytelen, mivel nem tettek eleget a hiánypótlási felhívásnak.

2.) Az ajánlattételi felhívás értelmében elvégzett értékelés eredményeként a Bizottság javasolja a
Képvisel -testületnek, hogy min sítse a közbeszerzési eljárást eredményesnek  és annak
eredményeként

a K&K Mérnöki Iroda Kft (6600 Csongrád) ajánlatát
nyertesként kihirdesse ki

Határozatról értesítést kap:
Képvisel -testület tagjai
Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyz
Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben)

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
Sió- és Duna-menti Regionális Víziközm  és Közszolgáltatási Társuláshoz Forgó Henrik polgármester
csatlakozás véleményezése Kató Pálné jegyz

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)
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Forgó Henrik polgármester:Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítést nem f zött. Ismertette a
Társulás létrehozását kiváltó központi jogszabályi hátteret, a várható menetrendet és feladatokat.
Kezdeményezték az írásban kiadott el terjesztés megvitatását és elfogadását.

Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, elfogadta és
változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Képvisel -testület elé.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pet  Sándor bizottság elnöke: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi el terjesztés elfogadását,
annak határozatban történ  rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,  melyb l megállapította, hogy a
bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:

14/2012. (III. 1.) PEFTB határozat

Tárgy: Sió- és Duna-menti Regionális Víziközm  és Közszolgáltatási Társuláshoz csatlakozás véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta tárgyi el terjesztést, amelyet az
önkormányzat képvisel -testülete és szervei szervezeti és m ködési szabályzata 27. § (1) bekezdés ef)
pontjában számára biztosított

véleményezései jogával élve terjeszt

a Képvisel -testület elé változatlan tartalommal és formában történ  elfogadásra.

Határozatról értesítést kap:
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Képvisel -testület Tagjai (Helyben)
- Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben)

Az ülésen egyéb bejelentés, el terjesztés nem hangzott el így Pet  Sándor bizottság elnöke
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Kopasz Imréné Pet  Sándor
PEFTB elnökhelyettes PEFTB elnök


