Tarhos Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
5641 Tarhos, Petőfi u. 2.

Jegyzőkönyv

Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4-én
megtartott soron kívüli, nyílt testületi üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri hivatal tanácskozó terme (Tarhos, Petőfi u. 29.)

Az ülés elnöke: Hornok Sándor polgármester

Jelen vannak:

Hornok Sándor polgármester
Szilágyi Anikó alpolgármester
Bunta Ferenc
Erdősné Bodor Tünde
önkormányzati képviselők
dr. Baji Mihály jegyző

Hornok Sándor polgármester tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, jegyző urat.
Megállapítja, hogy az ülésről Dr. Halász István László képviselő betegsége miatt van távol.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyvet Lipcsei Jánosné köztisztviselő vezeti, hitelesítőnek Szilágyi Anikó képviselőt
javasolja.

Kéri a képviselő-testületet, hogy a hitelesítő személyéről szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja.

Hornok Sándor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a meghívóban közölt
napirend bővült. Kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontok tárgyalásáról
szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - a napirendi pontot az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1.

A szennyvízhálózat építésének Támogatási Szerződése

Előadó: Hornok Sándor polgármester

2.
Önkormányzati rendelet felülvizsgálata és Tarhos község Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző

3.

Közbeszerzés lebonyolítására ajánlatok kérése

Előadó: Hornok Sándor polgármester

4.
„Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" pályázat önerejére hozott 40/2013. (X.
22.) határozat módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester

1./ Napirend: A szennyvízhálózat építésének Támogatási Szerződése
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy 2014. január 27-én aláírásra
került a szennyvízberuházás támogatási szerződése. A támogatás összegében, a beruházás
időpontjában nincs változás. A határidők elég szorosak, az építés tényleges megkezdésének
időpontja július 21., a fizikai megvalósulás időpontja 2015. február 28., ezt követi egy hat
hónapos próbaüzem, s ennek a végén történik a végleges pénzügyi elszámolás. Fontosak a
határidők, a közbeszerzés. Először el kell készülnie a kiviteli tervnek, s erre kell közbeszerzés,
ennek március hónapban kell megtörténni, ahhoz hogy előleg lehívható legyen. Vannak olyan
kiadások, amelyeket az önkormányzat már teljesített pl. Vízjogi Engedélyes Terv,
engedélyezési eljárása, Szennyvízkezelési Program. Amit még nem fizetettek ki az a
Megvalósíthatósági Tanulmány és a Vízjogi Engedélyes Terv második részlete. A kivitelezési
terv bruttó 14 millió 838 ezer forint, s erre kell kiírni közbeszerzést. A mai ülés folyamán
még szó lesz a közbeszerzési eljárást lebonyolító személyéről is, erre 3 millió forint van, a
projekt menedzsmentre 4 millió forint, nyilvánosság biztosítására 500 e Ft és a
könyvvizsgálatra 500 e Ft, ezekre nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. Közbeszerzést
kell lefolytatni a kivitelezési tervre és magára a kivitelezésre. A kisebb tételek esetében három
ajánlatot kérnek be, s abból választanak.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a II. ütemben a Zöldfa utca és a Lakótelep 100 millió
forinttal betervezésre került a megyei önkormányzatnál, amelyet besoroltak a KEOP
pályázatra. Reméli, hogy hamarosan erre is sor kerül.

Van-e kérdés, hozzászólás?

Bunta Ferenc képviselő: a Támogatási Szerződésben minden érintett lakóház, tulajdonos
benne szerepel?

Dr. Baji Mihály jegyző: a megvalósítás, kivitelezés helyszínei vannak konkrétan felsorolva.

Hornok Sándor polgármester: minden helyszín fel van sorolva, még az is, amelyiknek a
tulajdonosa nem kívánja bevezetni a csatornát, hiszen, ha nem kerül betervezésre és esetleg
utólag meggondolják magukat, csak magas költség árán tudnák azt megtenni. Úgy gondolja,
hogy épüljön ki mindenhol a leágazó vezeték, attól még a tulajdonos megtilthatja azt, hogy
rácsatlakozzon. Lakástakarék még köthető

Szilágyi Anikó alpolgármester: a Támogatási Szerződésben minden költség benne van?

Dr. Baji Mihály jegyző: az önrész kivitelével minden.

Hornok Sándor polgármester: a beruházás nettó költsége 267 millió forint, a támogatás 90 %os, az önrész 26,7 millió, amelyet a lakosoknak és önkormányzatnak kell fedezni. Az önrészre
pályázatot nyújt be az önkormányzat, de nem lehet tudni annak sikerességét. Hitel nincs
beállítva.

Szilágyi Anikó alpolgármester: arról nem kellene valamit tudniuk, hogy a szennyvíz
működtetése, üzemeltetése, díja mennyibe fog kerülni? Ezt nem kell vizsgálniuk?

Hornok Sándor polgármester: ez ugyanúgy fog működni, mint más egyéb közmű. Az
önkormányzatnak kell megépíttetnie a közművet, s utána a szolgáltató számára, üzemeltetésre
átadni. Ezt követően az üzemeltetés, karbantartás, fenntartás a szolgáltató feladata.

Szilágyi Anikó alpolgármester: a lakosság fogja fizetni.

Hornok Sándor polgármester: ugyanúgy, mint a vízdíjat. Egyébként is hatósági áras, nem
szólhatnak bele, hogy mennyibe kerül.

Bunta Ferenc képviselő: ő úgy látja, hogy kész tények elé vannak állítva, a szerződés alá van
írva nekik ebbe már nincs beleszólásuk.

Dr. Baji Mihály jegyző: a testületnek ezt a támogatási szerződést jóvá kellene hagynia, illetve

jogilag két lehetősége van, jóváhagyja, vagy utasítják a polgármestert, hogy mondja vissza a
szerződést.

További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a szennyvízberuházásra
megkötött Támogatási Szerződést hagyja jóvá.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületet 3 igen szavazattal - nem szavazat nélkül 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

1/2014. (II. 04.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tarhos Község szennyvízcsatornahálózatának kiépítése" című DAOP-5.2.1/C-11-2012-0005 azonosító számú pályázat
Támogatási Szerződését tudomásul veszi és jóváhagyja.

2./ Napirend: Önkormányzati rendelet felülvizsgálata és Tarhos község Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző

Hornok Sándor polgármester átadja a szót Dr. Baji Mihály jegyzőnek.

Dr. Baji Mihály jegyző: az önkormányzatnak van egy rendelete a 22/2004. (XI. 11.) rendelet,
amely a Közbeszerzési Szabályzatról szól. Ez a rendelet már elavult, hiszen az a rendelet,
amelyre épült - 2003. évi CXXIX. törvény - már nem hatályos. Tehát a régi rendeletet egy
rendelettel hatályon kívül kell helyezni, s az új szabályzatot határozat formájában kell
elfogadni. Az új Közbeszerzési Szabályzat az előző szabályzathoz képest új metódust nem
tartalmaz, hiszen itt is van egy munkacsoport, amely az előkészítésben részt vesz, az ajánlatok
bírálatára van egy bíráló bizottság és az eljárást lezáró döntést pedig vagy a képviselő-testület,

vagy a polgármester hozza meg. A közbeszerzési értékhatárt meghaladó esetekben pl. a
szennyvizes pályázatnál a képviselő-testületnek kell a döntést meghozni. Kisebb összegű
részek esetében a testület a döntést jogát átruházhatja a polgármesterre. Ezt meg kell fontolni,
hiszen adott esetekben a polgármester gyorsabban hozhat döntést, mint a testület. Tudni kell,
hogy közbeszerzési jogász segítségével készítette el a szabályzatot, amely megfelel a
közbeszerzési törvénynek.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a Közbeszerzési Szabályzatról
szóló 22/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotja:

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati
rendelete helyi önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (A rendelet teljes
szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Bunta Ferenc képviselő: a jegyző úr által említett két feltétel szerepel a szabályzatban?

Dr. Baji Mihály jegyző: a szabályzat általános feltételeket határoz meg, a szabályzat a
közbeszerzési értékhatár feletti esetekre vonatkozik. A kisebb közbeszerzési értékhatár alatti
esetekben érdemes megfontolni azt, hogy a döntés jogát a testület átruházza a polgármesterre
pl. szennyvizes beruházás esetében a könyvvizsgáló személyének kiválasztása, nyilvánosság
biztosítása, közbeszerzési szakértő kiválasztása stb.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a Közbeszerzési Szabályzatról
szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:

2/2014. (II. 4.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező,

Tarhos Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztés szerint fogadja el.

3./ Napirend: Közbeszerzés lebonyolítására ajánlatok kérése
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: a szennyvízcsatorna-hálózat beruházás közbeszerzési feladatok
ellátására ajánlatot kér a testület három helyről.

Dr. Baji Mihály jegyző: a Támogatási Szerződésben bruttó 3 millió forint van a közbeszerzési
feladatok ellátására, ez az összeg nem éri el a szolgáltatási értékhatárt, 8 millió forintot. 8
millió forint felett kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, viszont ebben az esetben is három
ajánlatot kell kérni. A testületnek kell eldöntenie azt, hogy a Közbeszerzési Szabályzat
alapján hozzanak létre munkacsoportot és a testület dönt, vagy hozzanak létre munkacsoportot
és utána a döntést átruházza a testület a polgármesterre, vagy dönt a Képviselő-testület.

Hornok Sándor polgármester: a választás általában a legalacsonyabb árajánlatot tevőre esik.

Bunta Ferenc képviselő: a Goodwill eddigi munkáját ismeri, amelyről megvan a véleménye, a
többiekről is halott, de nem ismeri a munkájukat.

Dr. Baji Mihály jegyző: döntse el a testület, hogy a polgármesterre delegálja a döntési jogkört,
vagy a testület akarja meghozni a döntést, amennyiben a testület dönt, akkor a jövő héten
soron kívüli ülésen kell eldönteni, hogy a közbeszerzési feladatok ki látja el.

Bunta Ferenc képviselő: ő mindenképpen szeretne véleményt mondani.

Szilágyi Anikó alpolgármester: ő is jelen szeretne lenni.

Hornok Sándor polgármester: ennek semmi akadálya, akkor jövő héten soron kívüli ülést
tartanak, ahol eldöntik, hogy a közbeszerzési feladatok ellátásával kit bíznak meg.

Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak arról, hogy az előterjesztésben foglalt egy
szervezettől és két személytől kérnek ajánlatot a közbeszerzési feladatok ellátására.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:

3/2014. (II. 04.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szennyvízcsatornahálózat kiépítése projekt közbeszerzési feladatainak ellátására ajánlatot kér a
1.) Goodwill Consulting Kft. (képviseli: Harsányi Gábor ügyvezető) Budapest, 1162 Timur u.
74.
2.) Dr. Szathmáry Péter
ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.
3.) Daróczi László hivatalos közbeszerzési tanácsadó
5700 Gyula, Petik Ambrus u.47/C.
A beérkezett ajánlatokról a képviselő-testület dönt.

Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző: az ajánlatok beérkezésének határideje 2014. február 10. 12 óra, az
ajánlatok zárt borítékban érkeznek, azokat felbontani nem lehet. Ő kedden van Tarhoson, ezért
kedden 10 órakor lehetne bontani az ajánlatokat.
Hornok Sándor polgármester: akkor kedden 10 órakor soron kívüli testületi ülést tartanak, jó-e
a képviselőknek?
Bunta Ferenc képviselő: kedd délután jobb lenne.
Erdősné Bodor Tünde képviselő: ő 14,30 órától érne rá.
4./ Napirend: „Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" pályázat önerejére hozott

40/2013. (X. 22.) határozat módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: 2013. október 22-én meghozott határozatot kell módosítani,
mivel magasabb összeget kell vállalniuk az önkormányzatoknak saját forrásként. A korábbi,
saját forrás összege 8.914.118 Ft, melyből 2014. évre 3.183.216,- Ft 2015. évre 5.730.902,- Ft
jutott ez az összeg növekedett, a saját forrás 10.554.229 Ft, melyből 2014. évre 3.700.458,- Ft
jut 2015. évre pedig 6.853.771,- Ft. A módosítást kell elfogadnia a testületnek.

Van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a 40/2013. (X. 22.) határozat
módosításáról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:

4/2014. (II. 04.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Békés megyei Ivóvízminőség-javító
Program" KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 támogatott projekt BM EU Önerő Alap igénylése
kapcsán, figyelemmel a 1937/2013. (XII. 13.) Korm. határozatára, valamint a Támogatási
szerződés 2. sz. módosítására a 40/2013. (X. 22.) határozat 1. pontját az alábbiak szerint
módosítja:

1.
Tarhos Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az
önkormányzati önrész összegét a 2014. és 2015. évi költségvetési rendeletében elkülöníti.

Az önkormányzatra jutó
összes saját forrás (forint)

2014. év

2015. év

10.554.229

3.700.458

6.853.771

Tarhos
Község
Határidő: azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester megköszöni a részvételt, a soron kívüli ülést bezárja.

k.m.f.

Hornok Sándor

Dr. Baji Mihály

polgármester

jegyző

Szilágyi Anikó
hitelesítő

