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1/2014.  
 

Csanytelek Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

2014. január 17-én (pénteken)  
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

rendkívüli nyílt ülésének 
Jegyzőkönyve 

 

Napirend: 
 
 
1.) Döntéshozatal a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 projektazonosító számhoz kapcsolódó „Csanytelek Község 

Szennyvízcsatornázásának kiépítése” FIDIC Piros könyves, szennyvíztisztításának tervezése és kiépítése FIDIC 
Sárga könyves szerződéses feltételekkel „ c. nyílt közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatokról 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
2.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező önkormányzati közfeladata megszervezése átvállalására megállapodás 

kötése jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik, polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
3.) Dél-alföldi regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása jóváhagyása 

Előadó: Forgó Henrik, polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

4.) Egyebek 
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Határozat száma:  Tárgya:      Oldalszám: 
 

1 Döntéshozatal a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 projektazonosító  
számhoz kapcsolódó „Csanytelek Község Szennyvízcsatornázásának 
kiépítése” FIDIC Piros könyves, szennyvíztisztításának tervezés és 
 kiépítése FIDIC Sárga könyves szerződéses feltételekkel „c. nyílt  
 közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatokról    5 

 
2 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező önkormányzati közfeladat 

megszervezése átvállalására megállapodás kötése jóváhagyása   7 
 

3 Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási  
Megállapodásának módosítása jóváhagyása     8
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Jegyzőkönyv 

 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 17-én (pénteken)  du. 13.00 
órakor  tartott  rendkívüli nyílt testületi üléséről. 

 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik    polgármester 
     Márton Erzsébet  képviselő  
     Pető Sándor   képviselő 
     Bali József   képviselő 
     Kopasz Imréné   képviselő 
     Forgó János   képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette:   Mucsi István Tibor  alpolgármester 
           
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavezető h. 
      
Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és az ülésen tanácskozási joggal 
résztvevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képviselő-testülete tagjai 
közül 6 képviselő megjelent, 1 képviselő távolmaradását bejelentette. 
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képviselő-testület külön-
külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 6 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
1.) Döntéshozatal a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 projektazonosító számhoz kapcsolódó „Csanytelek Község 

Szennyvízcsatornázásának kiépítése” FIDIC Piros könyves, szennyvíztisztításának tervezése és kiépítése FIDIC 
Sárga könyves szerződéses feltételekkel „ c. nyílt közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatokról 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
2.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező önkormányzati közfeladata megszervezése átvállalására megállapodás 

kötése jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik, polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
3.) Dél-alföldi regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása jóváhagyása 

Előadó: Forgó Henrik, polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

4.) Egyebek 
1.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Döntéshozatal a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 projektazonosító Forgó Henrik polgármester 
 számhoz kapcsolódó „Csanytelek Község szennyvízcsatornázásának  Kató Pálné jegyző 
 kiépítése” FIDIC Piros könyves, szennyvíztisztításának tervezése és Pető Sándor PEFTB elnök 
 kiépítése FIDIC Sárga könyves szerződés feltételekkel „c. nyílt 
 közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatokról 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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Kató Pálné jegyző:  Részletesen ismertette tárgyi előterjesztést, majd tájékoztatta a Képviselő-testület 
tagjait arról, hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottság Közbeszerzési Szakértő részvételével elvégezte a 
pályázatok bírálatát, értékelését. Elmondta, hogy  mind a három pályázó az eljárás során formai hibákat 
vétett, így a pályázatokat tovább vizsgálni nem lehetett.  Ennek figyelembe vételével a Közbeszerzési 
Bíráló Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a tárgyra vonatkozóan mondja ki azt, hogy a pályázat 
érvénytelen és írjon ki új pályázatot. Elmondta, hogy a  közbeszerzési bírálattal szemben  jogorvoslati 
lehetőség nincs, majd felhívta a figyelmet arra, hogy  a képviselő-testület döntésének hatályba lépése az a 
nap lesz, amikor az NFÜ jogutódja elfogadja azt. A  beruházás összegére tekintettel, a Kbt. rendelkezésére 
hivatkozva név szerinti szavazást kezdeményezett.  
 
Kérdés: 
 
Bali József képviselő: Megkérdezte, hogy milyen formai hibák voltak, ami miatt nem lehetett értékelni a 
pályázatokat?  
 
Válasz: 
 
Csányi László Adó és Pénzügyi Irodavezető-h., Bíráló Bizottság tagja: Válaszában elmondta, hogy 
az üzemeltetési költségek vonatkozásában a pályázati kiírásban ki lett adva egy kötelezően alkalmazandó 
szakmunkás munkabér. A munkabérre vonatkozóan az egyik pályázatban bruttó összegben, a másik 
pályázatban nettó összegben,  a harmadik pályázatban bruttó összegben, de nem a kiadott összeg 
figyelembevételével szerepel a munkabér.  
 
A kérdező a választ elfogadta. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület  hozzászólás, 
módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Név szerinti szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
 
Bali József   igen, 
Forgó Henrik  igen, 
Fogó János  igen, 
Kopasz Imréné  igen, 
Márton Erzsébet igen, 
Pető Sándor  igen  
szavazással szavazott.   
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal  az alábbi határozatát hozta meg: 
 
1/2014 (I. 17.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Döntéshozatal a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 projektazonosító számhoz kapcsolódó „Csanytelek Község 

Szennyvízcsatornázásának kiépítése” FIDIC Piros könyves, szennyvíztisztításának tervezése és kiépítése FIDIC 
Sárga könyves szerződéses feltételekkel „ c. nyílt közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatokról 

 
Határozat  

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bíráló Bizottság (mint döntés 
előkészítő, javaslattevő KBB) írásos döntési javaslatát figyelembe véve, azt megtárgyalva, a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) Harmadik Rész 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján elindított 
„Csanytelek Község szennyvízcsatornázásának kiépítése FIDIC Piros könyves , szennyvíztisztításának tervezése 
és kiépítése FIDIC Sárga könyves  szerződéses feltételekkel” beszerzési tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásról – 
összhangban az önkormányzat hatályos Közbeszerzési Szabályzatával – az alábbi döntést hozza:  
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1.) A Képviselő-testület - elfogadva a Közbeszerzési Bíráló Bizottság jegyzőkönyvbe foglalt döntési javaslatát- 
rögzíti, hogy a 3 ajánlattevő által benyújtott ajánlatok nem értékelhetőek, a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján, egyéb módon nem felelnek meg az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban 
meghatározott feltételeknek az alábbiak miatt: 
a) ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban az ajánlatok értékelését a Kbt. 71. § (2) bekezdés b) pontja 

alapján az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja szerint határozta meg. Az 
összességében legelőnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló részszempontokat az Egyösszegű ajánlati ár és 
az Üzemeltetési költség vonatkozásában állapította meg. 

b) Az Ajánlatkérő a 2013. december 11. napján kibocsátott kiegészítő tájékoztatóban rögzítette az 
Üzemeltetési költség számításához kalkulálható bruttó szakmunkás és segédmunkás órabéreket, 
melyekkel az Ajánlattevőknek kalkulálniuk kellett az ajánlattétel során. 

c) A beérkezett ajánlatok értékelése során megállapítást nyert, hogy a benyújtott 3 ajánlat közül: 
-   a SIMPLEX Épker Kft ajánlattevő ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján, egyéb módon 

nem felel meg az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek, 
mert az ajánlat 93. oldalán becsatolt Üzemeltetési költség táblázatban ajánlattevő nem a kiegészítő 
tájékoztatás során megadott egységárakat tüntette fel. A fentiek alapján a SIMPLEX Épker Kft. 
ajánlattevő ajánlata érvénytelen; 

-   a Probart Kft. és EuroAszfalt Kft. Közös ajánlattevők (PE Konzorcium) ajánlattevő ajánlata a 
Kbt. 74.  § (1) bekezdés e) pontja alapján, egyéb módon nem felel meg az eljárást megindító 
felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek, mert az ajánlat 166. oldalán becsatolt 
Üzemeltetési költség 1.300 Ft és 1.500 Ft egységárakat, azonban azokat nettó egységárakként adta 
meg. A fentiek alapján a Probart Kft és EuroAszfalt Kft. Közös ajánlattevők (PE Konzorcium) 
ajánlattevő ajánlata érvénytelen; 

-   az A-HÍD Építő Zrt ajánlattevő ajánlata a Kbt. 74. §  (1) bekezdés e) pontja alapján, egyéb módon 
nem felel meg az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek, 
mert az ajánlat 217. oldalán becsatolt Üzemeltetési költség táblázatban ajánlattevő nem a kiegészítő 
tájékoztatás során megadott egységárakat tüntette fel. A fentiek alapján a A-HÍD Építő Zrt ajánlattevő 
ajánlata érvénytelen. 

A Képviselő-testület tudomásul vette, hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottság a benyújtott ajánlatokat – azok 
érvénytelensége miatt - a továbbiakban nem vizsgálta.  

2.) A Képviselő-testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság egyhangú javaslata alapján úgy döntött, hogy a jelen 
tárgy szerinti közbeszerzési eljárást – tekintettel arra, hogy az ajánlattevők kizárólag érvénytelen ajánlatokat 
nyújtottak be – a Kbt. 76. §  (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket jelen közbeszerzési tárgyra vonatkozó új közbeszerzési eljárás megindítására, a fejlesztési 
célkitűzés sikeres megvalósítása érdekében. 

4.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy jelen határozat hatályba lépésének időpontja az illetékes szerv által kiadott, 
az eljárás lefolytatására vonatkozó közbeszerzési szabályossági tanúsítvány kiadásának időpontja a 2007.-
2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a 
Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló  4/2011. (I. 28.) 
Kormányrendelet 42. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.  

Végrehajtás határideje:  szöveg szerint 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik, polgármester 
Beszámolás határideje: hatályba lépést követő soros ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Miniszterelnöki Hivatal (1055 Budapest, Kossuth L. tér 2-4.) 
- Darázs & Társai Ügyvédi Iroda,(Budapest) 
- G.L.L.A Kft. Budapest) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné  jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
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2.) Napirend 

 
 
Tárgy:          Előadó: 
 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező önkormányzati  Forgó Henrik polgármester 
 közfeladata megszervezése átvállalására megállapodás kötése jóváhagyása Kató Pálné jegyző 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 

 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy miért van szükség  átadás-átvételi 
megállapodás  kötésére, mellyel  Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata mentesül a feladat ellátásától 
és Csanytelek Község Önkormányzatánál önként vállalt feladatként jelenik meg a feladatellátás. Az 
előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását javasolta. 
  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
2/2014. (I. 17.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  a  kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező önkormányzati közfeladata megszervezése átvállalására megállapodás kötése jóváhagyása 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül 
elfogadta a Polgármester és a Jegyző közös tárgyi írásos előterjesztésében foglaltakat és jóváhagyja 
ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás feladata átadásáról – 
átvállalásáról szóló megállapodást, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 
3. § (1) bekezdés b) pontjában arra jogosítottként, a 13. § (3) bekezdése szerint a tárgyban 
önkormányzati rendelet alkotására felhatalmazottként, a 15. § (2) bekezdésében írt 
közszolgáltatási szerződést felülvizsgáló szervként eljárva, hatályos vonatkozó jogszabályba 
rögzítetten biztosítja az önként vállalt közszolgáltatási feladat végzését (a szükséges minimális 
szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételeknek eleget tevő) szakvállalkozással kötött 
közszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítése által, megfelelve a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti 
közfeladat ellátási kötelezettségnek. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat tárgyi feladat átadás – átvételére irányuló, 
- a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által 525/2013. (XII. 20.) Kgy. határozattal jóváhagyott – 
megállapodás képviselő-testület nevében való aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére. 

Végrehajtás határideje:   azonnal 
Végrehajtásért felelős:    Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:   a megállapodás aláírását követő soros testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Dr. Botka László úr, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere (Szeged) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
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- Irattár 
 

3.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási        Forgó Henrik polgármester                                                                                                                             
 Megállapodásának módosítása jóváhagyása    Kató Pálné jegyző 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 

 
Kató Pálné jegyző: Javasolta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli 
elfogadását. 
  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 
 
3/2014. (I. 17.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása jóváhagyása 
 

Határozat 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Dél-alföldi Regionális 

Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést, melyhez csatolt  
módosítását az 1. melléklet szerint, az egységes szerkezetű  Társulási Megállapodást a 2. mellékletben 
foglaltak szerint hagyja jóvá. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a módosított és egységes 
szerkezetű Társulási Megállapodás Csanytelek Község Önkormányzata nevében és képviseletében 
való aláírására.  
Végrehajtás határideje: azonnal  
Végrehajtásáért felelős: Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje: végrehajtást követő soros testületi ülés 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Dr. Kakas Béla Sándorfalva Polgármestere  Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás 
Társulási Tanácsa Elnöke(Csongrád) 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
Egyebek: 

 
 

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatást adott az önkormányzatot és a hivatalt érintő központi jogszabályokban 
foglalt esedékes feladatok sokaságáról, aktuális megoldásra váró, pénzügyi jellegű problémákról, így többek 
között ismertette a MÁK-kal folytatott jogi alapú, de pénzügyi követelés lehetséges kimenetelét, az eddigi 
megtett intézkedéseket, majd szólt a soros ülésen előterjesztendő napirendi pontokról, kiemelve a 
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törvényességi felhívásban foglaltaknak való megfelelés érdekében teendő intézkedéseket, várható 
kihatásokat, melyhez kérte a képviselő-testület támogatását.  
 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Forgó Henrik polgármester úr 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést a 14,00 órakor befejezettnek nyilvánította. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

 
Forgó Henrik       Kató Pálné 

                    polgármester       jegyző 


