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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-én 11:00 órai kezdettel 
megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Nagy Dániel   polgármester 
  Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
  Füri József    képviselő 
  Nánási László   képviselő 
                        a Képviselő-testület tagjai 
 
Távol maradását jelezte: 3 fő 
   
Tanácskozási joggal meghívottak:  
  Járfás Péterné   jegyző 
  Schweibert Jánosné  jegyzőkönyvvezető 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 4 fő 
jelen van. Jelezte, hogy az ügyek fontosságára tekintettel ma szóban hívta össze a rendkívüli ülést.  
 
Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Schweibert Jánosné köztisztviselőt, jegyzőkönyv 
hitelesítőknek Füri József és Nánási László képviselőt.  
 
Nagy Dániel polgármester 
Kéri a képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyv vezetőjére, a jegyzőkönyv hitelesítőkre. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
145/2012.(VII.31.) önkormányzati határozata 

a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv 
hitelesítők személyére tett javaslatot elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Nagy Dániel polgármester 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Ismerteti a tervezett napirendi pontot és kéri, hogy a képviselő-testület a közölteknek megfelelően 
hagyja jóvá a napirendi pontot. 
 
Napirendi pontok: 
 

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

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
146/2012.(VII.31.) önkormányzati határozata 

Tervezett napirendi pontokról 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tervezett napirendi pontra tett javaslatot 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Nagy Dániel polgármester 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
 
1.) Ivóvízminőség-javító pályázatok értékelése 

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az ivóvízminőség-javító pályázatunk megvalósítása érdekében jelenleg a tervezési munkákra várjuk 
az ajánlatokat. Erre a munkarészre is három ajánlatnak kellene beérkeznie. Már nagyon régóta várjuk 
a harmadik árajánlat beérkezését, és a mai nap kettő is érkezett. Igaz az egyik árajánlat e-mailen 
érkezett, az idő szűkössége miatt.  
Augusztus 15-éig kértünk határidő hosszabbítást, hogy a megvalósíthatósági tanulmányt be tudjuk 
nyújtani.  
 
Az árajánlatokban kértük, hogy a tervezők térjenek ki: 

- ajánlattevői nyilatkozatban a megbízási díjra 
- nyilatkozzanak a kizáró okokról 
- nyilatkozzanak pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltétekről 
- nyilatkozzanak műszaki és szakmai alkalmassági feltétételekről, ebben a mérnök tervezőről 
- a tervező mérnök szakmai önéletrajzát kértük be 
- és a megkötendő tervezési szerződést 

 
Az ajánlat tárgya: 

- A KEOP-7.1.0/11 pályázati intézkedésre benyújtott, „Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért 
ivóvízminőség javítási program” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú 
projekt tervezési feladatainak ellátása. 

 
A pályázati feltételek ismertetése után rátértek a pályamunkák átnézésére: 
 

1. pályázó: 
M.I. 98 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 
Címe: 8000 Székesfehérvár, Farkasdi u. 26. 
Képviselő: Török Attila 
Az ajánlattevő által ajánlott megbízási díj: 5.200.000 Ft + ÁFA 
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A kiírásban tett feltéteknek a pályázat megfelel, minden szükséges iratot csatoltak a pályázati 
munkához.  
 
 

2. pályázó: 
Fehérvári VIZITERV Mérnöki Kft. 
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. 
Képviselő: Horváth Gyula ügyvezető igazgató 
Az ajánlattevő által ajánlott megbízási díj: 4.200.000 Ft + ÁFA 
A kiírásban tett feltéteknek a pályázat megfelel, minden szükséges iratot csatoltak a pályázati 
munkához.  
 
 

3. pályázó: 
 
VÍZ-TÜKÖR Tervező és Szaktanácsadó Kft 
Címe: 1143 Budapest, Ilka u. 49. 
Képviselő: Dudásné Szekeres Katalin 
Az ajánlattevő által ajánlott megbízási díj: 6.050.000 Ft + ÁFA 
A kiírásban tett feltéteknek a pályázat megfelel, minden szükséges iratot csatoltak a pályázati 
munkához.  
 
 

4. pályázó: 
 
Hidropont Mérnöki Iroda Kft. 
Címe: 7100 Szekszárd, Petőfi S. u. 31. 
Képviselő: Szabó Ildikó 
Az ajánlattevő által ajánlott megbízási díj: 5.800.000 Ft + ÁFA 
Az ajánlattevő sajnos nem felelt meg az árajánlat tételi felhívásban előírt minden feltételnek. 
 
Az ajánlattételi felhívás 7.2. alkalmassági feltételek P1) pontja előírta, hogy az „ajánlattevő 
nyilatkozzon az előző három év (2009, 2010, 2011.) mérnöki tevékenységből származó forgalmáról”. 
 
Az ajánlattevő Kft ezt az igazolást nem tudta becsatolni, mivel a céget az idei évben alapították, így az 
előéletről még nem tudnak igazolást adni.  
 
Az ajánlattételi felhívás 8b) pontjának megfelelően érvénytelen az ajánlat, ha: az ajánlattevő nem 
felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek.  
 
A Hidropont Kft képviselőjét és az Ő munkásságát már régről ismerjük, hiszen Szabó Ildikó a jelenleg 
folyó szennyvízberuházásunk tervezője. Nagyon sajnáljuk, de az előzetesen kiírt feltételeinek az 
árajánlat nem felel meg, így nem tudjuk elfogadni az árajánlatot.  
 
Szabó Ildikónak a későbbiekben számítunk kiváló munkájára. 
 
A fent ismertetett árajánlatok alapján így az első három helyen regisztrált ajánlatok közül kell 
kiválasztani a képviselő-testületnek a legmegfelelőbbet.  
 
Ismertetem a képviselőkkel, hogy a fenti munkákra rendelkezésre álló pályázati forrás. 4.200.000 Ft + 
ÁFA. 
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A pályázók egyike sem tudja bevállalni a következő költségeket, mivel ezek már semmiképpen nem 
teljesíthetők a rendelkezésre álló forrásból: 

- igazgatási szolgáltatási díj 
- szolgalmi jogi megállapodás díjai 
- tulajdonlap költségei 
- szakhatósági szolgáltatási díjak 

Ezek összességében 1,5 – 2 millió forintot fognak kitenni. Ez a költség az önkormányzatot fogja 
terhelni. 
 
A források megállapítása az önkormányzatok részére a fix ráta alapján kerül meghatározásra, ez egy 
lakosságarányos elosztás, így egész könnyedén ki lehet számolni, hogy egy-egy önkormányzat mennyi 
pénzt fog kapni ezen munkák elvégzésére.  
 
A képviselők tételesen átnézték a beadott pályamunkákat.  
 
Nagy Dániel polgármester 
A Fehérvári Viziterv Kft adta azt az ajánlatot, ami megfelel a mi anyagi kereteinknek. igen komoly 
tervezési munkákat végeztek már az elmúlt három évben is. Nagy szakmai tapasztalattal rendelkező 
tervező gárda van a cégnél.  
 
Nánási László képviselő 
Számomra egyértelmű a választás, a Viziterv ajánlata a legmegfontoltabb. A szavazatom mellettük 
szól. 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Amennyiben több javaslat, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, úgy feltenném 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 tervezési munkák ellátására a Fehérvári VIZITERV Mérnöki Kft-t 
(8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Képviselője: Horváth Gyula ügyvezető igazgató; adószáma: 
10367735-2-07) bízza meg az árajánlatban szereplő 4.200.000 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 
147/2012.(VII.31.) önkormányzati határozata 

A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat tervezési feladatainak ellátásáról 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Fehérvári VIZITERV Mérnöki Kft-t 
(8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Képviselője: Horváth Gyula ügyvezető igazgató; adószáma: 
10367735-2-07) a „Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség javító program” elnevezésű 
KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú projekt tervezési feladatainak ellátásával, 4.200.000 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.  
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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. augusztus 15. 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzon az M.I. 98 Kereskedelmi és Szolgáltató 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 
148/2012.(VII.31.) önkormányzati határozata 

A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat tervezési feladatainak ellátására beadott 
pályázat elutasításáról 

 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az M.I. 98 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt (8000 
Székesfehérvár, Farkasdi u. 26.; adószám: 20163415-3-07) a „Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért 
ivóvízminőség javító program” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú projekt 
tervezési feladatainak ellátására benyújtott pályázatot érvényesnek nyilvánítja. 
 
Az M.I. 98 Kereskedelmi és Szolgáltató 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. augusztus 15. 
Felelős: Nagy Dániel polgármester. 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzon a VÍZ-TÜKÖR Tervező és Szaktanácsadó 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: 
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Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
149/2012.(VII.31.) önkormányzati határozata 

A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat tervezési feladatainak ellátására beadott 
pályázat elutasításáról 

 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VÍZ-TÜKÖR Tervező és Szaktanácsadó Kft (1143 
Budapest, Ilka utca 49.; adószám: 10928495-3-42) a „Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért 
ivóvízminőség javító program” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú projekt 
tervezési feladatainak ellátására benyújtott pályázatot érvényesnek nyilvánítja. 
 
A VÍZ-TÜKÖR Tervező és Szaktanácsadó 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. augusztus 15. 
Felelős: Nagy Dániel polgármester. 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzon a Hidropont Mérnöki Iroda Kft árajánlatának 
elutasításáról, mivel az nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 
követelményeknek. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
150/2012.(VII.31.) önkormányzati határozata 

A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat tervezési feladatainak ellátására beadott 
pályázat elutasításáról 

 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hidropont Mérnöki Iroda Kft (7100 Szekszárd, 
Petőfi u. 31.; adószám: 23972236-2-17) a „Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség 
javító program” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú projekt tervezési 
feladatainak ellátására benyújtott pályázatot érvénytelennek nyilvánítja, mivel nem felel meg az 
árajánlat-tételi felhívás 7.2 pontjában előírt alkalmassági feltételnek. 
 
A Hidropont Mérnöki Iroda 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. augusztus 15. 
Felelős: Nagy Dániel polgármester. 
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Nagy Dániel polgármester 
Mivel több napirendi pont, kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester a rendkívüli nyílt 
ülést 11:35 órakor bezárja. 
 

K.m.f. 
 
 
  Nagy Dániel      Járfás Péterné 
  polgármester     jegyző 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 

Füri József     Nánási László 
képviselő        képviselő 

 


