1-1/2013.

JEGYZİKÖNYV

Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013.január 8-án 14.00
órakor megtartott rendkívüli ülésén.

Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala – Tanácskozó Terem

Jelen vannak:

Kovács Tamás polgármester, Mikó Lászlóné alpolgármester,
Földes István, Kopcsek Tamás és Novák László Racsmán
Richárd képviselı, és dr. Sztantics Péter képviselık.
képviselık.
7 fı

Távolmaradt
képviselık:

78 %

Fuszkó Attila és dr. Márai László képviselık.
2 fı

22 %

A napirendi pontok tárgyalásán jelen volt: Vargáné dr. Egyed
Ilona jegyzı, Horváth Ferencné pénzügyi csoportvezetı,Kósa
Róbertné lak.szolg.csop.vez.
4.napirendi pont tárgyalásán jelen volt: Vásárhelyi Endre,
Meleghegyi Tamás a Get Energy Kft képviseletében.

Kovács Tamás polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselı-testület határozatképes, mivel a 9 fıs képviselı-testületbıl az ülés
kezdetén 7 fı jelen van. A napirendek tárgyalása rendkívüli ülés keretében történik a
pályázat megvalósításának határideje miatt. A napirendi pontok elfogadása elıtt kéri
a képviselı-testületet, hogy válassza meg a jegyzıkönyv-hitelesítıket. Jegyzıkönyvhitelesítınek javasolja Novák László képviselıt és dr.Sztantics Péter képviselıt.
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Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete a
jegyzıkönyv két hitelesítıjének Novák László
képviselıt és dr.Sztantics Péter képviselıt 5 igen
szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
megválasztotta.

Kovács Tamás polgármester: Javaslatot tesz a napirendre, mely javaslat megegyezik
a meghívóban feltüntetett napirenddel. Kérdezi, hogy kíván-e valaki az ülés
napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal élni?

A többi jelenlévı nem kívánt az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal
élni.

Ezt követıen a képviselı-testület a napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIRENDI PONT:

1.

Javaslat a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 11/1998. (XII.10.)
rendelet ( a továbbiakban: R.) módosítására.
Elıadó: Kovács Tamás polgármester

2.

Döntés „az önkormányzati felzárkóztatáshoz szükséges önfenntartást
segítı gépek beszerzése, bel- és kültéri építıanyag szükséglet biztosítása
II.” tárgyú egyszerő közbeszerzési eljárásban.
Elıadó: Kovács Tamás polgármester

3.

KEOP-2012-4.10.0/C „Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hı
és villamos energia, valamint biometán termelés” tárgyú közbeszerzési
eljárásban a Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása.
Elıadó: Kovács Tamás polgármester

4.

A KEOP-2012-4.10.0/C „Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt
hı és villamos energia, valamint biometán termelés” pályázattal
kapcsolatos tájékoztató.
Elıadó: Kovács Tamás polgármester
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. Javaslat a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 11/1998. (XII.10.)
rendelet ( a továbbiakban: R.) módosítására.

Napirendi pont tárgyalása a 100-3/2013. számú írásbeli elıterjesztés alapján történt,
mely csatolva a jegyzıkönyvhöz.

Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy a november végi testületi ülésen
döntött a képviselı-testület a kommunális adó emelésérıl, azért, hogy az emelés
lehetıségét ne zárják ki a 2013.évben. Ahhoz, hogy január 1-én hatályba léphessen
a rendelet 30 nappal a hatályba lépés elıtt meg kellett tárgyalniuk. Akkor is
beszélték, hogy a napirendi pont tárgyalására visszatérnek, ezért hozta most testület
elé, hogy beszéljék át még egyszer a döntésüket. Több emberrel beszélt az
emelésrıl, az emberek nem szívesen fogadják. Igaz, hogy az egyéb helyi adók nem
kerülnek elvonásra, 5 millió forint bevételt jelent az önkormányzatnak, azonban
jelentısen megterheli a lakosságot. A környezı településen alacsonyabb mértékő
adót vetnek ki, vagy pedig egyáltalán nincs kommunális adó. Kérdezi a pénzügyi
csoportvezetıt, hogy a költségvetéssel kapcsolatban van-e újabb információja?

Horváth Ferencné pénzügyi csoportvezetı: Az intézmények költségvetései most
érkeznek. A központi költségvetés kedvezıbben alakul annyival, hogy a
köztisztviselıi létszámot 16 fırıl 22 fıre emelik, így kb.21 millió forint plusz bevétel
jelenik meg, azonban az iskola mőködtetésének költsége itt fog jelentkezni.

Földes István képviselı: Javasolja, ne emeljék a kommunális adó mértékét. Nem fog
hozni annyit, amennyi a költségvetésbıl hiányzik, és nem is fogja mindenki befizetni.

Mikó Lászlóné alpolgármester: Javasolja, ne emeljenek. Az emberek terhelhetısége
véges.

Racsmán Richárd képviselı: Javasolja, ne emeljék az adó mértékét.

Dr.Sztantics Péter képviselı: Az adó emelése a legszemléletesebb módja a
közteherviselésnek. Amennyiben 4-5 millió forint bevétele keletkezne az
önkormányzatnak, az csökkentené a hiányt. Hozzanak ideiglenes döntést az
emelésrıl és késıbb vissza tudnák vonni. Nem zárkózna el az emeléstıl, de
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elfogadja a többség véleményét. Nem azt nézné, hogy mit szólnak az emberek, nekik
költségvetést kell készíteni. Ha mindenhez így állnak hozzá nehezen fogják
összehozni a hiányt.

Novák László képviselı: Nem érti az idıpontot. Amikor tárgyalták abban maradtak,
hogy a költségvetés ismeretében térnek vissza a napirend tárgyalására. Most egy
picivel többet látnak. Az adó összege itt marad, a létszám mutatók jobban alakultak.
Nem érti, miért nem lehet akkor dönteni, amikor a költségvetésrıl döntenek?

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyzı: Az adóév központilag záródik és nyitódik az
Államkincstáron keresztül. Január végéig a programban a nyitást el kell végezni,
utána már az adómértéken módosítani nem tudnak.

Kopcsek Tamás képviselı: Egyetért dr.Sztantics Péter képviselıvel. Tudja, hogy
teher mindenkinek az emelés, a lakossági hangulat szempontjából nem mindegy, de
felelısséggel kell dönteniük a mőködésrıl. Inkább attól tart, hogy a kivetett adó kb.
70 %-a fog csak befolyni az intézethez. Ha nem emelnek adót, a nem kötelezı
feladatok közül kell elvonni. Melyiket? Ügyelet, vérvételi pont? Ezek ugyanolyan
fájdalmas elvonások, mint az emelés amilyen fájdalmas.

Földes István képviselı: Az emelés nem hoz annyit, amennyit visz. Az emberek azzal
kezdik, hogy befizették a kommunális adót, és sokszor teljesen jogosan kérnek
felújításokat, amit el kell végezni, és ami szintén pénzbe kerül.

Kovács Tamás polgármester: Több településen úgy takarékoskodnak, hogy
intézményeket összevonnak, létszámot leépítenek. Mélykútra ez nem volt idáig
jellemzı.

Kopcsek Tamás képviselı: Azt el tudja fogadni, hogy nyugdíjazás esetén nem
vesznek fel létszámot a megüresedett álláshelyre, de azt, hogy elküldjenek
létszámot, nem tudja támogatni belülrıl fakadó okok miatt.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése,
észrevétele, indítványa az elıterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.
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Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a rendelettervezet elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester a szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselı-testülete
5
igen
szavazattal,
2
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotta a
magánszemélyek kommunális adójáról szóló
11/1998. (XII.10.) rendelet ( a továbbiakban: R.)
módosításáról szóló 1/2013.(I.15.) önkormányzati
rendeletét, amely a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

Kopcsek Tamás képviselı elhagyja a termet.

2. Döntés „Az önkormányzati felzárkóztatáshoz szükséges önfenntartást segítı
gépek beszerzése, bel- és kültéri építıanyag szükséglet biztosítása II.” tárgyú
egyszerő közbeszerzési eljárásban.
Elıadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-2/2013. számú írásbeli elıterjesztés alapján történt,
mely csatolva a jegyzıkönyvhöz.

Kovács Tamás polgármester: Ismerteti a Bíráló Bizottság javaslatát. A nyertes
ajánlattevık: a szállítójármő beszerzés vonatkozásában a Ford Móczás Autóház
Kft, az építıanyag beszerzés vonatkozásában pedig a Mélykúti Tüzép Bt. A nyertes
ajánlattevık kiválasztásának indoka: A Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja és az
ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételek alapján a legalacsonyabb összegő
ellenszolgáltatást tették. Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele,
indítványa az elıterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.
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Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a Bíráló
Bizottság javaslatának elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

1/2013. (I.8.) Kt. számú
HATÁROZAT
„Az önkormányzati felzárkóztatáshoz szükséges önfenntartást segítı gépek
beszerzése, bel- és kültéri építıanyag szükséglet biztosítása II.” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményérıl döntés.
Mélykút Város Önkormányzat, mint ajánlatkérı által az „Az önkormányzati
felzárkóztatáshoz szükséges önfenntartást segítı gépek beszerzése, bel- és kültéri
építıanyag szükséglet biztosítása II.” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bíráló
Bizottság szakvéleménye alapján Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete
meghozta a következı
HATÁROZATOT

Ajánlatot tevık:
1. rész: (Szállítójármő beszerzés) Ford Móczás Autóház Kft
2. rész: (Építıanyag beszerzés) Mélykúti Tüzép Bt.
Ki nem zárt ajánlattevık:
1. rész: (Szállítójármő beszerzés) Ford Móczás Autóház Kft
2. rész: (Építıanyag beszerzés) Mélykúti Tüzép Bt.
Érvényes ajánlattevık:
1. rész: (Szállítójármő beszerzés) Ford Móczás Autóház Kft
2. rész: (Építıanyag beszerzés) Mélykúti Tüzép Bt.
Alkalmasnak talált ajánlattevık:
1. rész: (Szállítójármő beszerzés) Ford Móczás Autóház Kft
2. rész: (Építıanyag beszerzés) Mélykúti Tüzép Bt.
Érvénytelen ajánlattevık:
Nem volt.
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Nyertes ajánlattevık:
1. rész: (Szállítójármő beszerzés) Ford Móczás Autóház Kft
2. rész: (Építıanyag beszerzés) Mélykúti Tüzép Bt.
Nyertes ajánlattevık kiválasztásának indoka:
A Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja és az ajánlattételi felhívásban meghatározott
feltételek alapján a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatást tették.
Az összegzés megküldésének idıpontja:

2013. január 10. (csütörtök)

Jogorvoslati kérelem a Kbt. Szabályait sértı esemény tudomásra jutásától számított
15 napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértı döntés esetében pedig a
kérelmezı tudomására jutásától számított 10 napon belül nyújtható be. a jogsértés
megtörténtétıl számított 90 napon túl kérelmet elıterjeszteni nem lehet.
A Közbeszerzési Döntıbizottság kérelemre indult eljárásáért a 288/2011. (XII.22)
Kormányrendeletben meghatározott mértékő igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

INDOKLÁS
Mélykút Város Önkormányzata 2012. november 28. napján egyszerő közbeszerzési
eljárást írt ki „Az önkormányzati felzárkóztatáshoz szükséges önfenntartást segítı
gépek beszerzése, bel- és kültéri építıanyag szükséglet biztosítása II.” tárgyában.
Az ajánlattételi felhívás szerint az ajánlatok benyújtásának határideje 2012.
december 13. napján 10.00 órakor járt le, amely határidı lejártáig 2 ajánlattevı
nyújtott be ajánlatot, melyek a következık:
1. rész: Móczás Autóház Kft.
2. rész: Mélykúti Tüzép Bt.
A Bíráló Bizottság a „Az önkormányzati felzárkóztatáshoz szükséges önfenntartást
segítı gépek beszerzése, bel- és kültéri építıanyag szükséglet biztosítása II.” tárgyú
egyszerő közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat átvizsgálta és javasolta a
Képviselı-testületnek, hogy az
1. rész: (Szállítójármő beszerzés) vonatkozásában a
Ford Móczás Autóház Kft (nettó 3.418.558 Ft)
2. rész: : (Építıanyag beszerzés) vonatkozásában a
Mélykúti Tüzép Bt (nettó 1.661.896 Ft)
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ajánlatát tekintse érvényesnek, mivel az ajánlatok, illetve az ajánlattevık nem esnek
a Kbt. 74. § (1) bekezdés hatálya alá.
Nyertes ajánlattevık:
1. rész: (Szállítójármő beszerzés) Ford Móczás Autóház Kft
2. rész: (Építıanyag beszerzés) Mélykúti Tüzép Bt.

Nyertes ajánlattevık kiválasztásának indoka:
A Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja és az ajánlattételi felhívásban meghatározott
feltételek alapján a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatást tették.

3.KEOP-2012-4.10.0/C „Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hı
és villamos energia, valamint biometán termelés” tárgyú közbeszerzési
eljárásban a Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása.
Elıadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása szóbeli elıterjesztés alapján történt, mely csatolva a
jegyzıkönyvhöz.

Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy az elızı testületi ülésen döntött a
képviselı-testület a pályázat benyújtásáról, a pályázat napelemes kiserımő
építésére vonatkozik. A Bíráló Bizottság tagjainak javasolja Kovács Editet, mint
pénzügyi szakértıt, Vásárhelyi Endrét, mint mőszaki szakértıt, és Piegelné dr.
Csényi Magdolnát, mint jogi és közbeszerzési szakértıt. Kérdezi, hogy van-e
valakinek további kérdése, észrevétele, indítványa az elıterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet
javaslatának elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
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Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

2/2013. (I.8.) Kt. számú
HATÁROZAT
KEOP-2012-4.10.0/C „Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hı és
villamos energia, valamint biometán termelés” tárgyú közbeszerzési eljárásban a
Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete a
KEOP-2012-4.10.0/C „Megújuló energia alapú
villamos energia, kapcsolt hı és villamos energia,
valamint biometán termelés” tárgyú közbeszerzési
eljárásban a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak
a következı személyeket választja meg:
Kovács Edit, a bírálóbizottság pénzügyi szakértıje,
Vásárhelyi Endre, a bírálóbizottság közbeszerzés
tárgya szerinti szakértıje,
Piegelné dr. Csényi Magdolna, a bírálóbizottság jogi
és közbeszerzési szakértıje.
A bírálóbizottság megbízatása az eljárás lezárásáig
tart.

4. A KEOP-2012-4.10.0/C „Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hı
és villamos energia, valamint biometán termelés” pályázattal kapcsolatos
tájékoztató.
Elıadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása szóbeli elıterjesztés alapján történt.

Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy az elızı testületi ülésen döntött a
képviselı-testület a pályázat benyújtásáról. Az ülésen megjelentek a Get Energy Kft
munkatársai. Köszönti Vásárhelyi Endrét és Meleghegyi Tamást. Kéri néhány szóban
adjanak tájékoztatást a pályázat állásáról.
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Meleghegyi Tamás: Úgy gondolták, hogy a jelenlegi testületi ülés idıpontjára a
pályázati kiírás megjelenik, sajnos ez a mai napig nem történt meg. Ismerteti a
pályázat konstrukcióit.
A pályázat napelemes kiserımő építésére vonatkozik. A
rendszer 500 KWp alatti teljesítményő, 18-20 millió forint értékő áramot termel
évente, ezzel jelentıs bevételre tehet szert az önkormányzat. A tervezett beruházás
tervezett beruházási költsége: 468 630 000- Ft. Bruttó. A tervezett beruházás
tervezett elismerhetı bekerülési költsége: 468 630 000- Ft. Bruttó. Az önkormányzati
saját erı tervezett összege: 70 294 500- Ft. Bruttó. A KEOP forrásból származó
támogatás tervezett összege: 398 335 500- Ft. Bruttó. A pályázatot szállítói
finanszírozással kívánják megvalósítani.
Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy a napirendi pont döntést nem igényel,
több napirend, bejelentés nem volt. Megköszöni a megjelenést, és az ülést
berekeszti.

K.m.f.

Kovács Tamás
polgármester

Vargáné dr.Egyed Ilona
jegyzı

Novák László
jegyzıkönyv-hitelesítı

Dr.Sztantics Péter
jegyzıkönyv-hitelesítı

Jegyzıkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. január 8-án tartott rendkívüli
ülésérıl.
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