Pátka Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

66-9/2012.

JEGYZŐKÖNYV
a képviselő-testület 2012. május 09-i rendkívüli nyílt üléséről

Rendeletek:
Határozatok:
80/2012.(V.09.)
81/2012.(V.09.)
82/2012.(V.09.)
83/2012.(V.09.)
84/2012.(V.09.)
85/2012.(V.09.)
86/2012.(V.09.)
87/2012.(V.09.)
88/2012.(V.09.)
89/2012.(V.09.)
90/2012.(V.09.)
91/2012.(V.09.)
92/2012.(V.09.)
93/2012.(V.09.)
94/2012.(V.09.)

A jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről
A tervezett napirendi pontokról
A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat közbeszerzési
tanácsadói feladat ellátásáról
A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat közbeszerzési
tanácsadói feladat ellátására beadott pályázat elutasításáról
A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat közbeszerzési
tanácsadói feladat ellátására beadott pályázat elutasításáról
A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat a PR feladat
ellátásáról
A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat PR feladat ellátására
beadott pályázat elutasításáról
A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat PR feladat ellátására
beadott pályázat elutasításáról
A
KEOP-7.1.0/11-2011-0117
azonosító
számú
pályázat
a
projektmenedzsment feladatok ellátásáról
A
KEOP-7.1.0/11-2011-0117
azonosító
számú
pályázat
a
projektmenedzsment feladat ellátására beadott pályázat elutasításáról
A
KEOP-7.1.0/11-2011-0117
azonosító
számú
pályázat
a
projektmenedzsment feladat ellátására beadott pályázat elutasításáról
Az Oktatási- és Kulturális Bizottság megbízásáról a civil pályázatok
elbírálására
Az új Széchenyi Terv keretében környezetszennyezés megszüntetésére kiírt
pályázaton való részvételről
A TÁMOP 6.1.2-11/1 számú egészségre nevelő pályázaton való indulásról
A Közép-dunántúli Operációs Programon való indulásról
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Jegyzőkönyv
Készült: Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 9-én 18 órai kezdettel
megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Nagy Dániel
Demeter Zoltán
Gerencsér Attila
Nánási László
a Képviselő-testület tagjai

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távol maradását jelezte: 3 fő
Tanácskozási joggal meghívottak:
Járfás Péterné
Schweibert Jánosné

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

Nagy Dániel polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes,
mert a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Schweibert Jánosné
köztisztviselőt, jegyzőkönyv hitelesítőknek Gerencsér Attila képviselőt és Nánási László képviselőt.
Nagy Dániel polgármester:
Kéri a képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyv vezetőjére, a jegyzőkönyv hitelesítőkre.
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
80/2012.(V.09.) önkormányzati határozata
a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv
hitelesítők személyére tett javaslatot elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Nagy Dániel polgármester
Az előző testületi ülésen közölt időpontban rendkívüli ülést hívtam össze, a felmerült határidős
feladatok teljesítésére.
Ismertetem a rendkívüli ülés tervezett napirendi pontjait:
Napirendi pontok:
1. „Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség javító program” árajánlataiban döntés
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
2. Civil pályázatok kezelése
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
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3. Környezetvédelmi intézkedések meghozatala
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester

Nagy Dániel polgármester:
Kéri a képviselő-testület szavazását a tervezett napirendi pontok jóváhagyására.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
81/2012.(V.09.) önkormányzati határozata
Tervezett napirendi pontokról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tervezett napirendi pontokra tett javaslatot
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Napirendi pontok tárgyalása:
1.)

„Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség javító program” árajánlataiban
döntés

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester

Nagy Dániel polgármester
Az április 25-én tartott testületi ülésen nem tudtunk dönteni a KEOP-7.1.0/11 számú pályázatban
szereplő árajánlatokról, mivel a kért számban nem érkezett meg a kijelölt időpontig. Így a régi
feltételekkel, de új időpontra újra meghirdettük az eredeti feltételekkel az árajánlatokat, amire a mai
napig beérkeztek megfelelő számban az árajánlatok mindhárom témában.
Az árajánlatokat a következő tevékenységek ellátására kértük:
1.. A projekt előkészítési szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó közbeszerzési
eljárások előkészítése, az előkészítő szakaszhoz kapcsolódó szükséges független hivatalos
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása
2.. PR tevékenység a kötelezően ellátandó feladatok meghatározása a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosítása érdekében
3.. Az előkészítési szakaszban a projektmenedzsment feladatok ellátása
Gerencsér Attila képviselő
Ez a tevékenység a pályázati szakaszok közül az elsőhöz vagy már a második szakaszhoz tartozik?
Nagy Dániel polgármester
Ez még az első szakaszhoz tartozik, az árajánlatkérések még az első szakaszban vannak. A
megvalósítás során ezeket a terveket, közbeszerzési anyagokat fogja használni a testület.
Nagy Dániel polgármester
Az árajánlatkérésben kiküldött anyagok teljesen egyformák voltak, tehát a beérkezett anyagoknak is
egyformának kell lenni.
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A honlapra is feltettük az árajánlatokat, jelezve a megfelelő elérési útvonalat az árajánlat kérőknek.
Így mindenki teljesen azonos műszaki tartalommal juthatott az árajánlatokhoz elektronikus úton is.
A testületnek kell eldönteni, hogy milyen műszaki tartalom melletti árajánlat közül válassza ki a
nyertes céget.
Felkérem Gerencsér Attila képviselőt, mint a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy bontsa fel az eddig
lezártan kezelt árajánlatokat, és ismertesse azokat a kiírt témánként.
A polgármester szünetet rendelt el 18 óra 20 perckor. A testületi ülés szünetel az ajánlatok felbontása
és rendszerezése idejére.
A testületi ülés 18 óra 30 perctől újra folytatódik.
A polgármester megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen
van az ülésen.
Az ülés az 1.) napirendi pont tárgyalásával folytatódik.

Gerencsér Attila képviselő
A fent ismertetett árajánlatokat feladat-típusonként csoportosítottam. Így három részre osztottam a
beérkezett pályázatokat. Megállapítottam, hogy mindhárom feladat-típusra beérkezett az elvárható
három ajánlat.
Ismerteti a beérkezett ajánlatokat feladatcsoportonként:
1.. A projekt előkészítési szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó közbeszerzési
eljárások előkészítése, az előkészítő szakaszhoz kapcsolódó szükséges független hivatalos
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása
A fenti feladat megoldására beérkezett pályázatok:
 Anpast Europroject Kft. ajánlata: 1.490.000 Ft + ÁFA
 Berill Global Kft ajánlata: 1.200.000 Ft + ÁFA
 Conedis Pannónia Oktatási és Tanácsadó Kft ajánlata: 1.000.000 Ft + ÁFA
összegről szólnak.




Anpast Kft 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. félemelet székhelyű cég rendelkezik hivatalos
közbeszerzési tanácsadóval, és a megfelelő referenciákkal szennyvízcsatorna és vízbázis
létesítése terén.
Berill Global Kft 4030 Debrecen, Balogh Mihály u. 6/A székhelyű cég rendelkezik hivatalos
közbeszerzési tanácsadóval, és a megfelelő referenciákkal szennyvízcsatorna és vízbázis
létesítése terén.
Conedis Kft 8000 Székesfehérvár, Várkörút 52. székhelyű cég rendelkezik hivatalos
közbeszerzési tanácsadóval, és a megfelelő referenciákkal szennyvízcsatorna és vízbázis
létesítése terén.

Részemről a Conedis Kft-t javasolnám az első helyre, mivel Székesfehérvári elérhetőségűek, Ők adták
a legkevesebb pénzről az ajánlatot.
Nagy Dániel polgármester
E témához több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem érkezett, így szavazásra tette fel a kérdést:

5

A képviselő-testület jóváhagyja-e, hogy a „Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség javító
program” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú projekt előkészítési szakaszában a
megvalósítási szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítése, az előkészítő szakaszhoz
kapcsolódó szükséges független hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátásával a Conedis
Pannónia Oktatási és Tanácsadó Kft-t (8000 Székesfehérvár, Várkörút 52. Képviselője: Pintérné
Gyuricza Ágnes ügyvezető; cégjegyzék szám: 07-09-007255) bízza meg az árajánlatban szereplő
1.000.000 Ft + ÁFA összegért.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
82/2012.(V.09.) önkormányzati határozata
A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat közbeszerzési tanácsadói feladat ellátásáról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Conedis Pannónia Oktatási és
Tanácsadó Kft-t (8000 Székesfehérvár, Várkörút 52. Képviselője: Pintérné Gyuricza Ágnes
ügyvezető; cégjegyzék szám: 07-09-007255) a „Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség
javító program” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú projekt előkészítési
szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítése, az
előkészítő szakaszhoz kapcsolódó szükséges független hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok
ellátásával, 1.000.000 Ft + ÁFA összegért.
A megbízott árajánlattevő nyilatkozata alapján korlátozás nélkül elfogadja az árajánlat-kérés
feltételeit. Az árajánlattevő, mint megbízott kijelenti, hogy az ajánlatkérésben foglalt szolgáltatást
az ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesíti.
Az ajánlattevő megbízott kijelenti, hogy a fenti feladatra a szerződést megköti, és a szerződést
teljesíti az ajánlatkérésben és az ajánlatban lefektetettek szerint.
Az ajánlattevő megbízott a feladat teljesítésébe alvállalkozót nem von be.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy értesítse a nyertes céget a testület
határozatáról.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a fenti feladat teljesítésére a szerződést kösse meg a
nyertes céggel.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Nagy Dániel polgármester

Nagy Dániel polgármester
Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzon az Anpast Europroject Kft árajánlatának elutasításáról,
mivel nem az Ő árajánlatukat fogadta el nyertesnek a testület.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
83/2012.(V.09.) önkormányzati határozata
A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat közbeszerzési tanácsadói feladat ellátására
beadott pályázat elutasításáról
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Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Anpast Europroject Szolgáltató Kft (1053
Budapest, Ferenciek tere 2. félemelet; képviselő: Stumpf Gábor ügyvezető; Cg: 01-09-9054108) a
„Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség javító program” elnevezésű KEOP-7.1.0/112011-0117 azonosító számú projekt előkészítési szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó
közbeszerzési eljárások előkészítése, az előkészítő szakaszhoz kapcsolódó szükséges független
hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására benyújtott pályázatot érvényesnek
nyilvánítja.
Az Anpast Europroject Kft árajánlatát elutasítja, mivel más árajánlatot tevő céget választott ki a
feladat megvalósítására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlat-tevő céget értesítse a
testület döntéséről.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Nagy Dániel polgármester.

Nagy Dániel polgármester
Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzon a Berill Global Kft árajánlatának elutasításáról, mivel nem
az Ő árajánlatukat fogadta el nyertesnek a testület.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
84/2012.(V.09.) önkormányzati határozata
A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat közbeszerzési tanácsadói feladat ellátására
beadott pályázat elutasításáról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Berill Global Kft (4030 Debrecen, Balogh Mihály
u. 6/A; képviselő: Bernáth Csaba ügyvezető igazgató; adószám: 13867818-2-09) a „Tiszta víz egy
egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség javító program” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0117
azonosító számú projekt előkészítési szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó
közbeszerzési eljárások előkészítése, az előkészítő szakaszhoz kapcsolódó szükséges független
hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására benyújtott pályázatot érvényesnek
nyilvánítja.
A Berill Global Kft árajánlatát elutasítja, mivel más árajánlatot tevő céget választott ki a feladat
megvalósítására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlat-tevő céget értesítse a
testület döntéséről.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Nagy Dániel polgármester.
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Gerencsér Attila képviselő
2. PR tevékenység a kötelezően ellátandó feladatok meghatározása a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosítása érdekében
A fenti feladat megoldására beérkezett pályázatok:
 Jáky Bt ajánlata: 550.000 Ft + ÁFA
 Girasole Proprties Kft ajánlata: 600.000 Ft + ÁFA
 Conedis Pannónia Oktatási és Tanácsadó Kft ajánlata: 500.000 Ft + ÁFA
összegről szólnak.




Jáky Bt 8043 Iszkaszentgyörgy, József A. u. 10. székhelyű cég vállalta az árajánlatban közölt
feltételeknek megfelelően a PR tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatokat.
Girasole Properties Kft 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 40 székhelyű cég vállalta az
árajánlatban közölt feltételeknek megfelelően a PR tevékenység ellátásával kapcsolatos
feladatokat.
Conedis Kft 8000 Székesfehérvár, Várkörút 52. székhelyű cég vállalta az árajánlatban közölt
feltételeknek megfelelően a PR tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatokat.

Szerintem a Conedis Kft ajánlata a legkedvezőbb, Őket javasolnám megbízni a feladat ellátásával.
Demeter Zoltán képviselő
Szerencsésnek tartanám, ha egy kézbe kerülne a három feladattípus megvalósítása. Jó a
tapasztalatuk ezen a téren, úgy néz ki az árajánlatukból.
Én a feladat megoldására a Conedis Kft-t javasolom elfogadni.
Nagy Dániel polgármester
E témához több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem érkezett, így szavazásra tette fel a kérdést:
A képviselő-testület jóváhagyja-e, hogy a „Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség javító
program” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú projekt előkészítési szakaszában a
megvalósítási szakaszra vonatkozó PR és tájékoztatási feladatok ellátására Conedis Pannónia Oktatási
és Tanácsadó Kft-t (8000 Székesfehérvár, Várkörút 52. Képviselője: Pintérné Gyuricza Ágnes
ügyvezető; cégjegyzék szám: 07-09-007255) bízza meg az árajánlatban szereplő 500.000 Ft + ÁFA
összegért.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
85/2012.(V.09.) önkormányzati határozata
A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat a PR feladat ellátásáról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Conedis Pannónia Oktatási és
Tanácsadó Kft-t (8000 Székesfehérvár, Várkörút 52. Képviselője: Pintérné Gyuricza Ágnes
ügyvezető; cégjegyzék szám: 07-09-007255) a „Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség
javító program” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú projekt előkészítési
szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó kötelezően elvégzendő feladatok meghatározása
a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása érdekében, 500.000 Ft + ÁFA összegben.
- a beruházás helysínén „C” típusú tábla készítésére és kihelyezésére (1 db)
- fotódokumentáció készítésére (folyamatos tevékenység a projekt lezárásáig 2012.
november 30-ig – 7 hónap időtartamban)

8

sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (1
alkalom)
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (1 alkalom)
- a beruházás helyszínén „D” típusú emléktábla készítésére és kihelyezésére
a fenti PR feladatok ellátásával az ÚSZT Arculati Kézikönyv és az ÚSZT Kedvezményezettek
Tájékoztatási Kötelezettsége (KTK)c. dokumentum előírásai szerint, 500.000 Ft + ÁFA összegért.
-

A megbízott árajánlattevő nyilatkozata alapján elfogadja az árajánlat feltételeit.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy értesítse a nyertes céget a testület
határozatáról.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a fenti feladat teljesítésére a szerződést kösse meg a
nyertes céggel.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Nagy Dániel polgármester

Nagy Dániel polgármester
Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzon a Jáky Bt árajánlatának elutasításáról, mivel nem az Ő
árajánlatukat fogadta el nyertesnek a testület.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2012.(V.09.) önkormányzati határozata
A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat PR feladat ellátására beadott pályázat
elutasításáról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jáky Bt. (8043 Iszkaszentgyörgy, József A. u. 10.;
adószám: 22054825-3-07) a „Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség javító program”
elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú projekt előkészítési szakaszában a
megvalósítási szakaszra vonatkozó PR és tájékoztatási feladatok ellátására benyújtott pályázatot
érvényesnek nyilvánítja.
A Jáky Bt árajánlatát elutasítja, mivel más árajánlatot tevő céget választott ki a feladat
megvalósítására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlat-tevő céget értesítse a
testület döntéséről.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Nagy Dániel polgármester.

Nagy Dániel polgármester
Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzon a Girasole Properties Kft árajánlatának elutasításáról,
mivel nem az Ő árajánlatukat fogadta el nyertesnek a testület.
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A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
87/2012.(V.09.) önkormányzati határozata
A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat PR feladat ellátására beadott pályázat
elutasításáról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Girasole Properties Kft (1054 Budapest, BajcsyZsilinszky út 40; adószám: 14136088-2-42) a „Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség
javító program” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú projekt előkészítési
szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó PR és tájékoztatási feladatok ellátására
benyújtott pályázatot érvényesnek nyilvánítja.
A Girasole Properties Kft árajánlatát elutasítja, mivel más árajánlatot tevő céget választott ki a
feladat megvalósítására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlat-tevő céget értesítse a
testület döntéséről.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Nagy Dániel polgármester.

Gerencsér Attila képviselő
3. Az előkészítési szakaszban a projektmenedzsment feladatok ellátására
A fenti feladat megoldására beérkezett pályázatok:
 Girasole Proprties Kft ajánlata: 1.000.000 Ft + ÁFA
 EdiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft ajánlata: 900.000 Ft + ÁFA
 Conedis Pannónia Oktatási és Tanácsadó Kft ajánlata: 750.000 Ft + ÁFA
összegről szólnak.




Girasole Properties Kft 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 40 székhelyű cég vállalta az
árajánlatban közölt feltételeknek megfelelően a projektmenedzsment tevékenység
ellátásával kapcsolatos teendőket.
EdiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft 1122 Budapest, Határőr u 39. székhelyű cég
vállalta az árajánlatban közölt feltételeknek megfelelően a projektmenedzsment tevékenység
ellátásával kapcsolatos teendőket.
Conedis Kft 8000 Székesfehérvár, Várkörút 52. székhelyű cég vállalta az árajánlatban közölt
feltételeknek megfelelően a projektmenedzsment tevékenység ellátásával kapcsolatos
teendőket.

18 óra 50 perckor az ülésterembe megérkezett Füri József képviselő.
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van az
ülésen.
A testületi ülés az 1.) napirendi pont tárgyalásával folytatódik.
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Gerencsér Attila képviselő
A legkedvezőbb ajánlatot most is a Conedis Kft tette, szerintem Őket kellene a feladattal megbízni.
Nagy Dániel polgármester
E témához több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem érkezett, így szavazásra tette fel a kérdést:
A képviselő-testület jóváhagyja-e, hogy a „Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség javító
program” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú projekt előkészítési szakaszában a
projektmenedzsment feladatok ellátásával a Conedis Pannónia Oktatási és Tanácsadó Kft-t (8000
Székesfehérvár, Várkörút 52. Képviselője: Pintérné Gyuricza Ágnes ügyvezető; cégjegyzék szám: 0709-007255) bízza meg az árajánlatban szereplő 750.000 Ft + ÁFA összegért.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
88/2012.(V.09.) önkormányzati határozata
A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat a projektmenedzsment feladat ellátásáról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Conedis Pannónia Oktatási és
Tanácsadó Kft-t (8000 Székesfehérvár, Várkörút 52. Képviselője: Pintérné Gyuricza Ágnes
ügyvezető; cégjegyzék szám: 07-09-007255) a „Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség
javító program” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú projekt előkészítési
szakaszában a projektmenedzsment feladatok ellátásával 750.000 Ft + ÁFA összeggel.
A megbízott árajánlattevő nyilatkozata alapján elfogadja az árajánlat feltételeit.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy értesítse a nyertes céget a testület
határozatáról.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a fenti feladat teljesítésére a szerződést kösse meg a
nyertes céggel.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Nagy Dániel polgármester

Nagy Dániel polgármester
Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzon az EdiCon Kft árajánlatának elutasításáról, mivel nem az Ő
árajánlatukat fogadta el nyertesnek a testület.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
89/2012.(V.09.) önkormányzati határozata
A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat projektmenedzsment feladat ellátására
beadott pályázat elutasításáról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az EdiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft
(1122 Budapest, Határőr út 39.; képviselő: Literáthy Bálint ügyvezető) a „Tiszta víz egy
egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség javító program” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0117
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azonosító számú projekt előkészítési szakaszában a projektmenedzsment feladatok ellátására
benyújtott pályázatát érvényesnek nyilvánítja.
Az EdiCon Kft árajánlatát elutasítja, mivel más árajánlatot tevő céget választott ki a feladat
megvalósítására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlat-tevő céget értesítse a
testület döntéséről.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Nagy Dániel polgármester.

Nagy Dániel polgármester
Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzon a Girasole Properties Kft árajánlatának elutasításáról,
mivel nem az Ő árajánlatukat fogadta el nyertesnek a testület.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
90/2012.(V.09.) önkormányzati határozata
A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat projektmenedzsment feladat ellátására
beadott pályázat elutasításáról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Girasole Properties Kft (1054 Budapest, BajcsyZsilinszky út 40; adószám: 14136088-2-42) a „Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség
javító program” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú projekt előkészítési
szakaszában a projektmenedzsment feladatok ellátására benyújtott pályázatát érvényesnek
nyilvánítja.
A Girasole Properties Kft árajánlatát elutasítja, mivel más árajánlatot tevő céget választott ki a
feladat megvalósítására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlat-tevő céget értesítse a
testület döntéséről.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Nagy Dániel polgármester.

Nagy Dániel polgármester
Köszönöm a Képviselőknek az aktív részvételt a pályázatok elbírálásában, ezek után elkezdődhet a
Fejérvíz Zrt-vel a tényleges, szakmai munka az ivóvízminőség javításáért.

Már kifizetési kérelmet nyújtottunk be az előlegre. A műszaki előkészítési munkák vannak
folyamatban, ezt július-augusztus hónapban be kell nyújtani.
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2.) napirendi pont

Civil pályázatok kezelése
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester

Nagy Dániel polgármester
Nagy örömmel tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy beérkeztek a civil szervezeteink által
benyújtott pályázatok.
Felkérem az Oktatási Bizottságot, hogy az Alapítvánnyal együttesen nézze át a benyújtott
pályázatokat és a ponthatárok megállapítása után készítsen rangsort összeg meghatározással az
elkészült pályamunkák között.
A következő héten kellene ezt a megbeszélést megtartani, hogy a képviselő-testület májusi ülésén
erről dönteni tudjon a testület.
Több hozzászólás, észrevétel, javaslat e témához nem érkezett, így szavazásra tette fel a kérdést a
polgármester: a képviselő-testület megbízza az Oktatási- Kulturális Bizottságot, hogy a 2012. évben
meghirdetett civil pályázatra beérkezett munkákat nézze át és egyeztessen az Alapítvánnyal a
ponthatár alapján felállításra kerülő rangsorról és a kiosztásra kerülő összegekről.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testület
91/2012.(V.09.) önkormányzati határozata
az Oktatási- és Kulturális Bizottság megbízásáról a civil pályázatok elbírálására
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az Oktatási- és Kulturális Bizottságot,
hogy a testület által meghirdetett civil pályázatra beérkezett pályaműveket nézze át és
egyeztessen az Alapítvánnyal a ponthatár alapján felállításra kerülő rangsorról és a kiosztásra
kerülő összegekről.
A képviselő-testület felkéri az Oktatási- és Kulturális Bizottság Elnökét, hogy a 2012. május havi
képviselő-testületi ülésen számoljon be a bizottság döntéséről.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a testület döntéséről értesítse a Bizottság
Elnökét.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Nagy Dániel polgármester

3.) napirendi pont
3.1.)
Környezetvédelmi intézkedések meghozatala
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a mai nap megérkezett a Belmajor környezetszennyezése ügyében
a tanulmány, miszerint ez év október 31-éig be kell fejeznünk a munkálatokat, amivel helyreállítjuk a
környezetszennyezést. A benyújtott dokumentáció szerint leírásra került az elvégzendő feladatok
sora.
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A Belmajorban a környezetszennyező ciszternát meg kell szüntetni. Ha talajvizet érint, akkor is más
lesz a helyreállítási technológia, és akkor is, ha nem lesz víz a közelben. Kb. 2000 m² a teljesen
szennyezett terület. Eddig a határig ki kell emelnünk a talajt. A becsült költség 15-20 millió Ft + ÁFA.
Ehhez jön a föld pótlásával járó költség, ami kb. 800 m² földterületet jelent.
Az új Széchenyi Terv keretén belül van egy KEOP pályázati lehetőség, ami a szennyezett területek
mentesítéséről szól és az önkormányzatok is elindulhatnak rajt.
Ez a pályázati lehetőség 100 %-os támogatást élvez. Csak ennek a keretében tudnánk megoldani a
kialakult helyzetet.
A rendőrhatóság szerint a cselekmény elévült, a nyomozást lezárták, tehát a helyreállítás az
önkormányzat feladata maradt.
Számolva az egész kármentesítéssel, a monitoring kutak fúrásával és a helyreállítással, tudnánk
indulni a pályázaton. Csak így tudjuk a feladatot teljesíteni. Reméljük, hogy a Progresszió Kft,- akik a
felmérést végezték, - továbbra is segíteni fognak a szakmai munkában a pályázat benyújtásánál is.
A benyújtandó anyagnál a „D” határérték elérése a lényeges. Ez nehéz kérdés. Nagyon sok munkával
járó feladat.
Az önkormányzatoknak rendelkezésre álló „ÖNHIKI” támogatási rendszeren nem tudunk indulni,
mivel folyamatban levő beruházás van a községben, ez kizárja e támogatási formán való
részvételünket. Habár önhibánkon kívül kerültünk ilyen helyzetbe.
Nánási László képviselő
Induljunk a pályázaton, mert máskülönben ezt a ránk háruló nagy feladatot nem tudjuk teljesíteni.
Nagy Dániel képviselő
Más hozzászólás, észrevétel, javaslat e témában nem volt, így szavazásra tette fel a kérdést:
hozzájárul-e a képviselő-testület, hogy az új Széchenyi Terv keretében kiírt pályázaton induljon az
önkormányzat a Belmajorban kialakult környezetszennyezés megszüntetésére.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
92/2012.(V.09.) önkormányzati határozata
az új Széchenyi Terv keretében környezetszennyezés megszüntetésére kiírt pályázaton való
részvételről
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete indul az új Széchenyi Terv keretében a
környezetszennyezés megszüntetésére kiírt pályázaton.
A pályázaton való indulás célja a Pátka Belmajorban feltárt környezetszennyezés megszüntetése.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos feladatokat lássa el,
és a pályázati anyagot nyújtsa be határidőre.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester
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3.2.)

Egészségre nevelő program

Nagy Dániel polgármester
Elsősorban a környezetszennyezést kell megszüntetnünk, majd csak utána lehet kisebb, különböző
pályázatokat vállalni, de most jelent meg egy igen kedvező és az ifjúság egészségnevelését szolgáló
pályázat, aminek keretében: túrázásra, különféle sport eszköz vásárlásra, lovas programokra lehet
pályázni. Ez a pályázat előfinanszírozott, de szakaszosan lehet benyújtani a számlákat és nem
egyszerre kell fizetni.
Ha úgy gondolja a képviselő-testület, hogy induljunk ezen a pályázaton, kérem, szavazzanak:
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
93/2012.(V.09.) önkormányzati határozata
A TÁMOP 6.1.2-11/1 számú egészségre nevelő pályázaton való indulásról
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a TÁMOB 6.1.2-11/1 számú egészségre
nevelő pályázaton való indulást.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy vizsgálja meg a pályázaton való indulás
lehetőségét és az előkészítési munkálatait koordinálja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester

3.3.) Közép-dunántúli Operációs Program megjelenése
Nagy Dániel polgármester
Megjelent a Közép-dunántúli Operációs Program, ami turisztikai lehetőségeket biztosít számunkra,
de csak úgy, ha összefogunk a környező településekkel.
Felvettem a kapcsolatot Zámoly Község Polgármesterével és a Vértes Natúrpark vezetőjével is.
Közösen, csatlakozva elkészíthetnénk egy átfogó turisztikai programot, egy Vértes-Velence
kerékpárút kialakítására. A projekt keretén belül 1 millió Ft a keret kerékpárút építésére.
A jövő héten kezdenénk az egyeztetést a Vértes – Velencei-tó összekötésére.
Ha a képviselő-testület úgy érzi, hogy induljunk e programon, akkor szavazzon:
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
94/2012.(V.09.) önkormányzati határozata
A Közép-Dunántúli Operatív Program kerékpárút fejlesztési pályázaton való indulás lehetőségéről
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja megvizsgálni, a Közép-dunántúli
Operatív Program által kiírásra kerülő kerékpárút fejlesztési pályázaton való indulás feltételeit.
A Programban turisztikai részen való indulást támogatja a képviselő-testület.
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Programban való indulásra egyeztessen
Zámoly községgel és a Vértes Natúrpark vezetőivel.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Programon való indulás feltételeiről és a
kialakuló turisztikai lehetőségekről folyamatosan tájékoztassa a testületet.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester

Mivel több napirendi pont, kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester a rendkívüli nyílt
ülést 19:24 órakor bezárja.
K.m.f.

Nagy Dániel
polgármester

Járfás Péterné
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Gerencsér Attila
képviselő

Nánási Lászlóászl
képviselő

