JEGYZŐKÖNYV
A Képviselő-testület 2013. szeptember 30-i üléséről.
Időpontja: 2013. szeptember 30. 19:05 órai kezdettel
Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak:
Dr. Répás József polgármester
Dr. Fábián Miklós alpolgármester
Petőné Horváth Éva képviselő
Dr. Szabó Attila képviselő
Dr. Vancsura Tamás képviselő
Soós Zsoltné jegyző
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
Dr. Czitronyi Máté közbeszerzési tanácsadó
Bajczárné Veress Krisztina jegyzőkönyvvezető
Dr. Répás József
Mindenkit szeretettel köszöntök a mai rendkívüli Képviselő-testületi ülés alkalmából.
Megállapítom, hogy a testület tagjai közül 5 fő van jelen, a testületi ülés határozatképes.
Gerecz Attila képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni, dr. Galambos Eszter,
Foki Vilmos és Balogh Zoltán sem szóban, sem írásban nem jelezték, hogy nem tudnak ma
jönni. Minden képviselőnek fogok egy levelet írni, hogy a későbbiekben annyira tiszteljék
meg az Önkormányzatot, ha nem tudnak részt venni az ülésen, írásban vagy szóban jelezzék,
mert rendkívül kellemetlen volt ma Áporkán is. Szeretettel köszöntöm dr. Czitronyi Máté
urat. Nagyon fontos dologról kell ma döntenünk, hogy a tenderkiírás megtörténjen.
Jegyzőkönyv hitelesítő személyekre teszek javaslatot, Petőné Horváth Évát és dr. Fábián
Miklóst javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek. Aki az alábbi határozati javaslatot elfogadja,
kérem, jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Petőné Horváth Éva képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 5 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
399/2013.(IX.30.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Petőné Horváth Éva képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki az alábbi határozati javaslatot elfogadja, kérem, jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja dr. Fábián Miklós képviselő személyét.
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Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 5 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
400/2013. (IX.30.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv a nyílt ülés
hitelesítőjének elfogadja dr. Fábián Miklós képviselő személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Egyetlen egy napirendi pontról lenne szó, ez pedig az ivóvízminőség-javító pályázat
kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. Az utolsó szakaszhoz érkeztünk,
hiszen tudjátok a FIDIC mérnök, projektmenedzsment kommunikáció esetében megtörténtek,
a kiválasztások, már hónapokkal korábban. A legnagyobb falat a kivitelezői tender kiírása. Ha
a Képviselő-testület elfogadja, akkor hamarosan meg fog jelenni. Ősszel eredményt tudunk
hirdetni és a beruházás, tekintettel arra, hogy tél áll előttünk, tavasszal el fog tudni, kezdődni.
Ez 100 %-ban támogatott uniós beruházás, hiszen tudjuk a BM Önerő Alap az önerő részt
finanszírozza. Ennek keretében az ivóvízhálózatok is kiépítésre kerülne. Magát a szakmai
anyagot dr. Czitronyi Máté úr állította össze, a minőségbiztosítási tanúsítványt megkaptuk, rá
tartoznak a közreműködő szervezetek, akik előzetesen véleményezik, mielőtt közzétételre
kerül, hogy jogi, szakmai és egyéb szempontból megfeleljen hatályos hazai UNIÓS egyéb
normáknak. Mielőtt átadom dr. Czitronyi Máténak a szót, szavazásra bocsájtom a napirendi
pontot. Aki a napirendi pontot az alábbi határozati javaslat szerint elfogadja, kérem, jelezni
szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Az ivóvízminőség-javító pályázat kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás – minőségbiztosítási eljárás keretében jóváhagyott - ajánlati felhívásának
elfogadása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
dr. Czitronyi Máté hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 5 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
401/2013. (IX.30.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Az ivóvízminőség-javító pályázat kivitelezőjének kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás – minőségbiztosítási eljárás keretében jóváhagyott - ajánlati
felhívásának elfogadása
Előadó: dr. Répás József polgármester
dr. Czitronyi Máté hivatalos közbeszerzési tanácsadó
azonnal
Határidő:
Felelős: dr. Répás József polgármester
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1. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)
Dr. Répás József
Beszereztük azokat a tanúsítványokat, ami szükséges ahhoz, hogy végre újtára bocsáthassuk
ezt a tendert és előre tudjuk lépni. Átadom a szót dr. Czitronyi Máténak.
Dr. Czitronyi Máté
Jelen felhívás tervezetet illetve dokumentáció tervezetet a Tisztelt Képviselő-testület június
13-án már elfogadta. (172/2013. (VI.13.) határozat) Felhatalmazást kaptunk arra, hogy a
minőségbiztosítás során a közreműködő szervezet illetve a közbeszerzési főosztály által
kötelezőként javasolt átvezetéseket megtegyük. Ezeket megtettük, és azzal az ígérettel álltunk
fel az asztaltól, hogy amint megkapjuk valamennyi tanúsítványt, akkor visszatérünk a Tisztelt
Képviselő-testület elé és újra bemutatjuk a már végleges dokumentumokat. A közreműködő
szervezethez az említett Képviselő-testületi ülést követően 24 órán belül megküldtük az
anyagokat. A közreműködő szervezet kifejtette véleményét, és egy feltételes tanúsítványt
kaptunk egy-két apróbb műszaki, szakmai szempontú átvezetést kellett eszközölni. Ezt a
tervezővel egyeztetve az ő fennhatósága alatt a tervező elvégezte, második körben a
közbeszerzési törvény főosztályának megküldtük a dokumentumokat. Jogi illetve
közbeszerzési szempontból ellenőrizték. Július első napján a KBT módosításokat is átvezettük
a dokumentumokat is megkaptuk a feltételes tanúsítványt, melyben kettőn pont volt, egy
részekre bontás valahol indokolatlanul benne volt, ezzel egyetértettünk illetve a
szakembereknek egyenértékű végzettséget is el kell fogadni, mely két feltétel átvezetve.
Kérem, a Képviselő-testületet fogadják el, így az eljárást 24 órán belül meg tudom küldeni a
szerkesztő bizottságnak feladás céljából, így a holnapi napot nullával számolva el tud
kezdődni az ajánlattételi határidő. A közbeszerzési törvény alapján legalább 20 napot kell
biztosítanunk ajánlattételi határidőben, de annyit, hogy a Tisztelt ajánlattevőknek megfelelő
idő álljon rendelkezésükre az ajánlatuk elkészítéséhez, figyelemmel arra, hogy ez egy „sárga
FIDIC-es eljárás” vagyis egy komoly vállalkozói javaslatot kell nekik készíteniük. Át kell
tanulmányozni a műszaki dokumentumokat, abból, amiket elfogadnak, azt be kell építeni a
saját koncepciójukba. Tulajdonképpen a kiviteli terveknek egyfajta koncepcióját már be kell
mutatni az ajánlatba, ezért a közbeszerzési főosztály következetes álláspontja az, hogy erre az
előírt minimum 20 nap kevés, 30 napot már el szoktak fogadni így az ajánlattételi határidőt 30
napban fogjuk meghatározni a feladástól számítva. Így minden egyes gazdasági szereplőnek
az előírt törvényminimumnál, majdnem 50 %-kal több ideje lesz arra, hogy megfelelően
felkészüljön, és megfelelő ajánlatot tegyen. Onnantól a határidő, úgy, mint a közösségi
eljárásnál 60 nap áll első körben az értékelésre, további 60 nappal lehet meghosszabbítani és
természetesen a végén, hogy ha a bírálóbizottság döntését a közbeszerzési főosztálynak, mint
a csatornánál 15 nappal szintén jóvá kell hagynia. A Tisztelt ellenőrző szervezetek
ugyanolyan szigorral és fegyelemmel követik ezt az eljárást is, mint a csatorna kivitelezési
eljárásnál.
Dr. Répás József
Köszönjük szépen. Kérdés van-e dr. Czitronyi Máté úr felé?
Dr. Vancsura Tamás
Időarányosan a projekt kivitelezésével kapcsolatban, időben vagyunk-e, napra készen?
Dr. Czitronyi Máté
Mint minden projektnél a legjobb lesz az időfaktor, tehát a lehető leghamarabb és
leggyorsabban kell nekünk is dolgozni ez nem egy általános, minden projektnél így van,
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különösen az ivóvízprojektnél, mint interogációs kötelezettséggel terhelt a projekt, ha jól
tudom, ami azt jelenti, hogy az UNIÓS csatlakozásunkkor vállaltuk, bizonyos légiókban,
adott időre az ivóvíz minőséget meghatározott határértékek alá szorítjuk. A Kormány a
Belügyminisztériumon keresztül kifejezett nagy figyelemmel követi az ivóvízminőség
beruházó programokat. Olyat, hogy jól állunk nem tudunk kimondani, olyan ki tudunk
mondani, hogy a támogatási szerződés ajánlásától számítva nem találkoztam még olyan
projekttel, aminek a kivitelezése ilyen gyorsan kiírásra került.
Dr. Répás József
Valóban a Belügyminisztérium, amikor voltunk, több fordulós egyeztetéseken elhangzott a
Kormány részéről, hogy maga a közreműködő szervezetek állami apparátus is ezt kiemelten
kezeli, és igyekeznek mindent felgyorsítani. A megvalósítási szakaszt fél év alatt meg lehet
csinálni, igazából az elszámolási időszaki az, ami inkább hosszabb szokott lenni egy
projektnél, lezárni, elszámolni és átadni, ezek az adminisztrációs részek. Én azt gondolom, az
az időintervallum, amit megadtunk a BM felé az tartható és teljesíthető. Remélem ősz végére,
a tél elején lesz egy kivitelező, akinek konkrétan lesz elég ideje felkészülni, amint márciusban
az időjárás engedi a beruházást meg tudja csinálni. Időben vagyunk, és nem vagyunk
elcsúszva. Ami a szennyvízpályázatunknál egyszer már jelentkezett, hogy nyertünk azt az EU
Önerő Alapot is töltögeti fel a Kormány újabb pénzekkel, hogy még inkább tudja segíteni a
beruházásokat. Van-e még kérdés?
Dr. Fábián Miklós
Ez a kétszer 60 nap, ez kötelező? Kicsi hosszúnak tűnik.
Dr. Czitronyi Máté
Nem, ez a KBT-ben előirt maximális ajánlati kötöttség a 60 nap, amelyet az ajánlatkérő
meghosszabbíthat még 60 nappal, ha nem tudja elbírálni kellő időben az ajánlatokat. Nem
mindegy, hogy 12 ajánlatot vagy 1 kell nekünk is jegyzékezni, ezért én mindig az előírt 60
napot szoktam mondani, amivel lehet kalkulálni. Ebből 15 nap a KFF-nek fenntartott. Kérdés
van-e? Ha nincs, felolvasnám az a határozat javaslatot, amiről döntenünk kellene.
Dr. Répás József olvassa a határozati javaslatot:
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés
a „Kiskunlacháza ivóvízminőség-javító projekt” című, KEOP-1.3.0/09-11-2012-0028 –
azonosító számú projekt megvalósításához szükséges tervek elkészítésére és építési munkák
elvégzésére a FIDIC „sárga” könyv alapján” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását
elfogadja. Felkéri a hivatalos közbeszerzési tanácsadót az ajánlati felhívás feladására a
Közbeszerzési Értesítőbe.
Határidő: 2013. október 1.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Aki ezt a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjék.
5 fő igen szavazattal, tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
402/2013.(IX.30.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés
a „Kiskunlacháza ivóvízminőség-javító projekt” című, KEOP-1.3.0/09-11-2012-0028 –
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azonosító számú projekt megvalósításához szükséges tervek elkészítésére és építési munkák
elvégzésére a FIDIC „sárga” könyv alapján” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását
elfogadja. Felkéri a hivatalos közbeszerzési tanácsadót az ajánlati felhívás feladására a
Közbeszerzési Értesítőbe.
Határidő: 2013. október 1.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Ezzel a napirendi pont végére értünk. Megköszönöm dr. Czitronyi Máté úrnak, hogy eljött és
a kérdésekre válaszolt, további jó munkát kívánok. A Képviselő-testület tagjainak köszönöm
az aktív részvételt, az ülést bezárom.
Az ülés vége: 19:20h.
Km.f.

Dr. Répás József
polgármester

Soós Zsoltné
jegyző

Petőné Horváth Éva
képviselő

Dr. Fábián Miklós
alpolgármester
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