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

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. július 11.-én (pénteken)  du. 13.00 
órakor  tartott  rendkívüli nyílt testületi üléséről. 

 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik    polgármester 
     Mucsi István Tibor  alpolgármester 
     Pető Sándor   képviselő 
     Bali József   képviselő 
     Forgó János    képviselő 
     Márton Erzsébet  képviselő 
     Kopasz Imréné   képviselő 
           
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 mind a 7 tag megjelent. 
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képviselő-testület külön-
külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 7 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
1.) Döntéshozatal a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 projektazonosító számú „Csanytelek Község 

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

 
2.) Csanytelek Község közigazgatási területén elhelyezendő térfigyelő kamera rendszer telepítési helyszíneinek   

jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
3.) Egyebek 
 

1.) Napirend 
Tárgy:          Előadó:  
 Döntéshozatal a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 projektazonosító Forgó Henrik polgármester 
 számú „Csanytelek Község Szennyvízcsatornázásának kiépítése”  Kató Pálné jegyző 

FIDIC Piros könyves, szennyvíztisztításának tervezése és kiépítése  Pető Sándor PEFTB elnök 
FIDIC Sárga könyves szerződéses feltételekkel „tárgyú nyílt  
közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatokról 
 

(tárgyi előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy ez a beruházás a település életében az 
eddigi legnagyobb volumenű és példaértékű, mivel az érintett lakosság számára ingyenesen hozzáférhető, 
ami a konszolidáció mentes gazdálkodásra vezethető vissza. Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy felvette 
a kapcsolatokat a külterületen élők közműves szennyvíz ellátásba való bevonása érdekében szükséges 
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beruházás elősegítésére. Indítványozta az előterjesztésben foglaltak megvitatás utáni változtatás nélküli 
elfogadását.  
 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy  a tárgyban illetékes Közbeszerzési Bíráló 
Bizottság  megtartotta ülését és javaslatot tett a képviselő-testületnek a közbeszerzési eljárás nyertesére a 
legjobb ajánlatot tevő KÉSZ Kft-t  megjelölve. Elmondta, hogy a közbeszerzési törvény lehetőséget ad 
arra, hogy a 2. legjobb ajánlatot tevőt is megjelölje a képviselő-testület által hozott határozatában, mert ha 
valamilyen oknál fogva az 1. helyen kihirdetett legjobb ajánlatot tevővel meghiúsul a szerződéskötés, akkor 
helyébe a 2. helyen megjelölt ajánlatot tevő lép.  Ezen előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, elfogadta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette be a képviselő-testület elé. 
Kezdeményezte az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását.  
 
Kérdés: 
 
Mucsi István alpolgármester: Megkérdezte, hogy a tervekben meg van-e pontosan jelölve a bekötés 
helye? 
 
Válasz: 
 
Forgó Henrik polgármester: Válaszában elmondta, hogy a tervrajzokon csak az szerepel, hogy melyik 
ingatlan lesz bekötve, a bekötés pontos helye nem. Ismételten hangsúlyozta, hogy a településen a 
szennyvízcsatorna hálózat kiépítésének nem lesz önrésze, csak a telken belüli kiépítés terheli a tulajdonost. 
 
A kérdező a választ elfogadta. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület  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 7 igen szavazattal 
egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
40/2014. (VII. 11.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Döntéshozatal a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 projektazonosító számú „Csanytelek Község 

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

 
Határozat  

 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete rögzíti, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési 

eljárást megindító felhívásra 3 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot az alábbiak szerint:  
 

Probart Kft és Euro Aszfalt Kft  közös ajánlattevők (PE Konzorcium),  (Probart Kft.: 6760 
Kistelek, Kossuth u. 88. , Euro Asztalt Kft.: 2225 Üllő, Belterület 3753 hrsz.) 

- Egyösszegű nettó ajánlati ár:  776.091.300.- Ft 
- Vállalt jótállás:    48 hónap 

 
BTMP Kft (1211 Budapest, Terelő u. 3.) 

- Egyösszegű nettó ajánlati ár:       644.000.000.- Ft 
- Vállalt jótállás:    48 hónap 

 
KÉSZ Építő és Szerelő Zrt (6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27.) 

- Egyösszegű nettó ajánlati ár:   752.511.305.-Ft 
- Vállalt jótállás:     48 hónap 
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2.) A Képviselő-testület  (elfogadva a Közbeszerzési Bíráló Bizottság (KBB) külön jegyzőkönyvben 
rögzített javaslatát)  megállapítja, hogy a benyújtott 3 ajánlat közül a BTMP Kft ajánlattevő 
ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdés c), d), e) pontja alapján, mivel a  Kbt. 75. § (1) 
bekezdés a) pontja szerint az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból az ajánlattevőt, alkalmasság 
igazolásában résztvevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, amely az ajánlat 
érvénytelenségét is okozza egyben a Kbt. vonatkozó szabályai szerint (Kbt. 74. § (1) bekezdés c) 
pont), az ajánlata érvénytelen. 

 
3.) A Képviselő-testület (egyetértve a KBB döntés előkészítési jegyzőkönyvében rögzítettekkel)  

megállapítja, hogy a Probart Kft és Euró Aszfalt Kft közös ajánlattevők (PE Konzorcium) és a 
KÉSZ  Építő és Szerelő Zrt ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel az eljárást megindító 
felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek.  

 
4.) 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. Résszempontokat egyösszegű nettó ajánlati ár és a vállalt jótállási idő alapján állapította meg.  

 
5.) A Képviselő-testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján a közbeszerzési 

eljárást eredményesnek nyilvánítja és: 
a) 1. helyen nyertes ajánlattevőként – mint összességben a legkedvezőbb ajánlatot tevőt  - a  

KÉSZ Építő Szerelő Zrt-t jelöli meg a nyertes ajánlattevő által tett 752.511.305.-Ft (azaz: 
Hétszáz-ötvenkettőmillió-ötszáztizenegyezer-háromszázöt forint) egyösszegű nettó ajánlati 
árral és 48 hónap vállalt jótállási idővel (súlyozott összpontszám: 10000), míg 

b) 2. helyen, mint összességében a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt a Probart Kft és Euro 
Aszfalt Kft közös ajánlattevőket (PE Konzorcium) jelöli meg az általa tett 776.091.300.-Ft 
(azaz: Hátszázhetvenhatmillió-kilencvenegyezer-háromszáz forint) egyösszegű nettó ajánlati 
árral és 48 hónap vállalt jótállási idővel (súlyozott összpontszám: 9817,7). 

 
6.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy a döntést valamint 

a szerződés kötési moratórium időszakát és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti 
Főosztálya önkormányzati döntésére vonatkozó jóváhagyását követően az önkormányzat nevében 
a szerződést kösse meg az 1. helyen nyertesként megjelölt KÉSZ Építő és Szerelő Zrt-vel a 
kiemelt fejlesztési célkitűzés sikeres megvalósítása érdekében.  
Amennyiben az 1. helyen nyertesként megjelölt ajánlattevő bármely oknál fogva ajánlatától 
visszalép, úgy helyébe a 2. helyen összességében a 2. legkedvezőbb ajánlatot tevő lép a Kbt. 124. § 
(4) bekezdésében foglaltak szerint. 

 
Végrehajtás határideje:  szöveg szerint 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik, polgármester 
Beszámolás határideje: szerződés aláírását követő Képviselő-testületi ülés  
 
Határozatról értesítést kap: 

- Dr. Gszelman Márta KFF megfigyelő – (MIR dokumentumtár felületen) 
- Darázs & Társai Ügyvédi Iroda (Budapest) 
- G.L.L.A Kft. (Budapest) 
- KÉSZ Építő Szerelő Zrt (Szeged) 
- Probart Kft és Euro Asztalt Kft (PE Konzorcium)  (Kistelek, Üllő) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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:  

Csanytelek Község közigazgatási területén elhelyezendő térfigyelő   Forgó Henrik polgármester 
 kamera rendszer települési helyszíneinek jóváhagyása   Kató Pálné jegyző 
          
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy ez a pályázat előfinanszírozott. A 
kamerák közül csak 2 kamera felszerelése van DÉMÁSZ oszlopra tervezve, a többi kamera elhelyezése 
lakóingatlanokon történik, mivel anyagilag rendkívül előnytelen feltételek mellett vállalt volna partnerséget 
a DÉMÁSZ. Említést tett a műszaki paraméterek nyújtotta lehetőségekről, annak hasznosságáról.   
Részletes tájékoztatást adott tárgyi pályázat előzményeiről. Indítványozta az előterjesztésben foglaltak 
megvitatás utáni  változtatás nélküli elfogadását.  
 
Kató Pálné jegyző: Szólt arról, hogy több olyan információ látott napvilágot, ami a tárgyi rendeletben 
pályázati feltételként nem szerepel,  ilyen pl. a közterület felügyelet létrehozása és folyamatos működtetése, 
mert a kamerák nem köthetők be közvetlenül a rendőrségre. Ennek az önkormányzat költségvetésére 
gyakorolt kihatására hívta fel a figyelmet. Elmondta, hogy tárgyban önkormányzati rendelet alkotás terheli 
a képviselő-testületet, melynek előkészítését megkezdte. Kezdeményezte 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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
41/2014. (VII. 11.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község közigazgatási területén elhelyezendő térfigyelő kamera rendszer telepítési helyszíneinek 

jóváhagyása 
Határozat 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a közbiztonság növelését 
szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendeletben foglaltak 
szerint eljárva a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztési program keretében elnyert 
támogatásból megvalósuló térfigyelő kamera rendszer az alábbi telepítési helyszíneken kerüljön kiépítésre: 
 
1. Bezárt, rekultivált szilárd hulladék lerakó      2 db kamera 
2. Csongrádi utca – településhatára       3 db kamera 
3. Csongrádi utca – Tömörkényi utca – Szegedi utca kereszteződése   4 db kamera 
4. Szegedi utca – Damjanich utca kereszteződése      4 db kamera 
5. Ady Endre utca – Határút kereszteződése      4 db kamera 
6. Arany János utca – Tömörkényi utca kereszteződése     3 db kamera 
7. Széchenyi utca – Bercsényi utca kereszteződése      3 db kamera 
8. Szent László utca – Damjanich utca kereszteződése     3 db kamera 
9. Szent István utca – Budai Nagy Antal utca kereszteződése    2 db kamera 
10. Ady Endre utca – Rákóczi utca levezető szakasz      2 db kamera 
11. Radnóti M. utca – Kossuth utca – Széchenyi utca – Szent László utca kereszteződése  4 db kamera 
12. Központi park és Polgármesteri Hivatal környezete     4 db kamera 
13. Petőfi Sándor utca – Radnóti Miklós utca kereszteződése    2 db kamera 
14. Damjanich utca – Petőfi Sándor utca kereszteződése     3 db kamera 
15. Pusztaszeri utca – Béla utca kereszteződése      3 db kamera 
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16. Pusztaszeri utca – ki és bevezető szakasza      2 db kamera 
17. Ady Endre utca – Bercsényi utca kereszteződése     3 db kamera 
18. Baross Gábor utca – Ady Endre utca kereszteződése     2 db kamera 
19. Árpád utca – Ady Endre utca kereszteződése      3 db kamera 
20. Árpád utca – Tiszai út – Pusztaszeri utca – Kossuth utca kereszteződése  4 db kamera 
21. Tiszai utca – Ady Endre utca kereszteződése      2 db kamera 
22. Tömörkényi utca település határ        3 db kamera 
Összesen: 22 helyszín                                           65 db kamera
        
Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos, legkésőbb: 2015. december 31. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  a beruházás befejezését követő Képviselő-testületi ülés  
 
Határozatról értesítést kap: 

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

 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Forgó Henrik polgármester úr 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést a 13,55 órakor befejezettnek nyilvánította. 

 
 

K.m.f. 
 

 
 

 
Forgó Henrik       Kató Pálné 

                    polgármester       jegyző 
 


