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Rendeletek: 

 
Határozatok: 

151/2012.(VIII.08.) A jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről 
152/2012.(VIII.08.) A napirendi pontokról 
153/2012.(VIII.08.) A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat tervezési 

feladatainak ellátására kiírt pályázat érvénytelenítéséről és a határozatok 
visszavonásáról 

154/2012.(VIII.08.) A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat tervezési 
feladatainak ellátására kiírt pályázatról 
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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 8-án 17:00 órai 
kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Nagy Dániel   polgármester 
  Füri József    képviselő 
  Gerencsér Attila  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 Gerencsér Attila 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 
151/2012.(VIII.08.) 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 árajánlataiban bekövetkezett változásokról 
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 
152/2012.(VIII.08.) 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 árajánlataiban bekövetkezett változásokról 

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
2012. július 31-ei rendkívüli testületi ülésünkön a 147/2012.(VII.31.) számú határozattal kiválasztotta 
a képviselő testület az ivóvízminőség javítására szolgáló pályázat tervezési munkáira a pályázó cégek 
közül a VIZITERV Mérnöki Kft-t. A mai napon, postai úton is megérkezett a levél, melyben 
visszavonták a tervezői feladatok ellátására benyújtott pályázatukat, az erről szóló információ még 
múlthét pénteken késő délután érkezett, azóta már szóban arról is nyilatkozatot tettek, hogy nem 
kívánnak szerződést kötni a munka elvégzésére.  
 
Így a tervezési munkákra kiírt pályázatunk érvénytelen, tehát az egész pályáztatási eljárást 
érvényteleníteni kell, valamint az e tárgyban hozott határozatokat vissza kell vonni.  
 
A visszavonást követően pedig új eljárást kell indítani a pályázatok megvalósítása érdekében. 
 
Az ár-ajánlat kiírást akképpen kellene módosítani, hogy az eddigi ár-ajánlat kiírásainkban a cégek által 
elvégzett referencia munkák álltak a középpontban, de ezeket a munkákat a szakmérnökök végezték 
el, így a most kiírandó pályázatban inkább a tervező mérnökök előző években elvégzett referencia 
munkáiról kellene kérni igazolásokat.  
 
Gerencsér Attila képviselő 
Fel kell kérni a projekt vezetőt, hogy dolgozza át az új feltételekkel az ár-ajánlat kérés kiírását. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel, javaslat a témához nem érkezezik, úgy szavazásra teszem 
fel a kérdést: egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú 
pályázat tervezési feladatainak ellátására kiírt pályázatot érvénytelennek minősítsük, mivel az egyik 
pályázó visszalépett. 
 
Az ár-ajánlatokra kiírt pályázat érvénytelenítése után a testület ez ügyben hozott határozatait is 
vissza kell vonni, mivel azok már nem a valós helyzetet tükrözik. 
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Így kérem a képviselő-testületet, hogy szavazzon a határozatok visszavonásáról. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
153/2012.(VIII.08.) önkormányzati határozat 

A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat tervezési feladatainak ellátására kiírt 
pályázat érvénytelenítéséről 

 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 2012. július 31-ei rendkívüli ülésén 
hozott 147/2012, 148/2012, 149/2012 és 150/2012. számú határozatát. 
 
Ezzel együtt a KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat tervezési feladatainak ellátására 
kiírt ajánlati felhívást érvényteleníti, mivel a nyertes ajánlattevő visszavonta az ajánlatát, és a többi 
ajánlattevő közül sem tud választani a képviselő-testület, mivel a megadott ajánlatokra már nincs 
fedezet a költségvetésben.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat érvénytelenítéséről értesítse írásban, 
a pályázatban résztvevő cégeket.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
Felkérjük a projekt vezetőt, hogy a pályázati kiírásban a cégek minősítésére vonatkozó részt 
módosítsa és helyette a mérnöki munka minősítését helyezze előtérbe.  
 
A képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy az új pályázati kiírást küldje meg ismételten a 
három cég részére és kérje be az ár-ajánlatokat augusztus 15-éig.  
 
Kérem, hogy a fenti összefoglalónak megfelelően szavazzon a képviselő-testület az új pályázat 
kiírásáról a változtatások átvezetése után 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
154/2012.(VIII.08.) önkormányzati határozat 

A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat tervezési feladatainak ellátására kiírt 
pályázatról 

 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért 
ivóvízminőség javítási program” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú projekt 
megvalósítási szakaszában tervezési feladatok ellátására ár-ajánlattételi felhívással él. az ajánlatok 
3 vállalkozó részére kerülnek megküldésre. Az ajánlattételre rendelkezésre álló idő 5 nap. A 
szerződéskötés ideje, az azokról szóló képviselő-testületi döntést követő nap. 
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Az ár-ajánlattételi felhívásban a képviselő-testület az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági 
alkalmassági feltételeinek minősítéséről eltekint, viszont a mérnöki munka műszaki és szakmai 
alkalmassági feltételekről szóló nyilatkozatot úgy módosítja, hogy az ajánlattevő mérnöke legalább 
5 éves, közműépítési beruházások mérnöki tevékenységének területén szerzett tapasztalattal 
rendelkezik. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert 

- az ajánlattételi felhívások, valamint mellékletek szövegrészeinek pontos leírására és 
aláírására 

 
Az ár-ajánlattételi felhívások, azok szükséges mellékletei, valamint a megbízási szerződések 
szövegezései a későbbiekben készülnek el. 
 
A képviselő-testület az ár-ajánlat tételi pályázatok benyújtási határidejét 2012. augusztus 15-ig 
határozza meg.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Mivel több napirendi pont, kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester a rendkívüli nyílt 
ülést 17:15 órakor bezárja. 
 

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

Gerencsér Attila    Nánási László 
képviselő     képviselő 

 


