Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
2012. december 19-ei
rendkívüli nyílt ülésének
JEGYZŐKÖNYVE
243/2012. (XII. 19.) önkormányzat határozat
1. Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
244/2012. (XII. 19.) önkormányzat határozat

2. Hulladék begyűjtésére és elszállítására vonatkozó közbeszerzési eljárás döntéshozatal
245/2012. (XII. 19.) önkormányzat határozat
3. KEOP pályázat
246/2012. (XII. 19.) önkormányzat határozat
4. LR-DENT Kft-vel kötött feladat ellátási megállapodás módosítása
247/2012. (XII. 19.) önkormányzat határozat
5. Pályázat az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapításával,
balesetveszélyes csomópontok átépítésével kapcsolatban a tervezések és
kivitelezések társfinanszírozására vonatkozóan – határozat módosítás
248/2012. (XII. 19.) önkormányzat határozat

Jegyzőkönyv
Készült: Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december
19-én 17.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli
nyílt ülésén.
Jelen vannak:

Kókai Rita polgármester
Pósfai Csaba alpolgármester
Bederna Zoltán képviselő
Dr. Nyírán Gergely képviselő – 2. napirendnél érkezett
Szente László képviselő
Dr. Nagy Zsolt jegyző

Kókai Rita polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja az ülés
határozatképességét, mivel a Képviselő-testület tagjai közül 4 fő megjelent.
Kókai Rita polgármester javasolja, hogy a napirendek a meghívó szerinti alakuljanak.
A Képviselő-testület egyhangú -4 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.
243/2012. (XII. 19.) önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a napirendeket a mellékletben foglaltak szerint elfogadta.
Határidő: azonnali
Felelős: Kókai Rita polgármester
1.

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Előadó: Kókai Rita polgármester

(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátotta.
A Képviselő-testület egyhangú -4 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.
244/2012. (XII. 19.) önkormányzat határozat
Gyermely Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Tatabányai
Többcélú Kistérségi Társulás módosított, egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodását.
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester

2. Hulladék begyűjtésére és elszállítására vonatkozó közbeszerzési eljárás döntéshozatal
Előadó: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
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Dr. Nyírán Gergely érkezett az ülésre a jelenlévő képviselők száma 5 fő.
Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A Képviselő-testület egyhangú -5 igen- szavazattal az alábbi határozatokat hozta.
245/2012. (XII. 19.) önkormányzati határozat
I. Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közszolgáltatási
szerződés, települési szilárd (kommunális) hulladék begyűjtésére és ártalmatlanítás
helyére történő elszállítására, kezelésére és ártalmatlanítására Tarján, Szomor,
Héreg és Gyermely Község közigazgatási területén szolgáltatási koncesszió
keretében” tárgyú, Kbt. 121.§ (1) b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást,
Gyermely Község tekintetében, eredménytelennek nyilvánítja a Kbt. 76.§ (1)
bekezdés b) pontja alapján (Eredménytelen az eljárás, ha kizárólag érvénytelen
ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket nyújtottak be)
Indokolás:
1. Az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. (2800
Tatabánya, Erdész u. E. épület)
Benyújtott ajánlata érvénytelen Ajánlattevő a felvilágosítás megadása során
benyújtott díjkalkulációja alapján megállapítható, hogy Ajánlattevő nem az
eljárást megindító felhívásban és ajánlattételi dokumentációban foglaltaknak
tette meg ajánlatát, mivel bizonyítható, hogy Ajánlattevő a Közszolgáltatás
összes
mennyisége
sorban
nem
az
Ajánlatkérő
által
megadott
hulladékmennyiséget szerepeltette. Ajánlatkérő ajánlatát így nem tudta
összehasonlítani a többi Ajánlattevő ajánlatával. A Közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény 67.§ (7) bekezdés b) pontja alapján a hiánypótlás vagy a
felvilágosítás megadása nem járhat: az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a
beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (a
továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával. Ennek megfelelően Ajánlattevő
becsatolt díjkalkulációját nem módosíthatja, továbbá a Kbt 67. § (8) bekezdése
rendelkezik arról, hogy a 67. § (7) b) pontjával ellentétben az ajánlat milyen
feltételekkel javítható, azonban ez a javítás nem eredményezheti az ajánlati ár
módosítását, amely jelen esetben ajánlattevő által tett kijelentéssel
elkerülhetetlenné válna.
A fentiek miatt a benyújtott ajánlat érvénytelen a Kbt. 74. § (1) e) pontja szerint
egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban
és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt
formai követelményeit.
2. A VERTIKÁL-FBH ESZKÖZ KONZORCIUM (8154 Polgárdi, Bocskai u.39.)
Benyújtott ajánlata érvénytelen, mivel Ajánlattevő a felvilágosítás megadása
során benyújtott díjkalkulációja alapján megállapítható, hogy Ajánlattevő nem az
eljárást megindító felhívásban és ajánlattételi dokumentációban foglaltaknak
tette meg ajánlatát, mivel bizonyítható, hogy Ajánlattevő a Közszolgáltatás
összes
mennyisége
sorban
nem
az
Ajánlatkérő
által
megadott
hulladékmennyiséget szerepeltette. Ajánlatkérő ajánlatát így nem tudta
összehasonlítani a többi Ajánlattevő ajánlatával. A Közbeszerzésekről szóló
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2011. évi CVIII. törvény 67.§ (7) bekezdés b) pontja alapján a hiánypótlás vagy a
felvilágosítás megadása nem járhat: az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a
beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (a
továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával. Ennek megfelelően Ajánlattevő
becsatolt díjkalkulációját nem módosíthatja, továbbá a Kbt. 67. § (8) bekezdése
rendelkezik arról, hogy a 67. § (7) b) pontjával ellentétben az ajánlat milyen
feltételekkel javítható, azonban ez a javítás nem eredményezheti az ajánlati ár
módosítását, amely jelen esetben ajánlattevő által tett kijelentéssel
elkerülhetetlenné válna.
A fentiek miatt a benyújtott ajánlat érvénytelen a Kbt. 74. § (1) e) pontja szerint
egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban
és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt
formai követelményeit.
Az eljárást megindító felhívásban foglalt bírálati szempontoknak megfelelően
csak az érvényes ajánlatok kerülnek értékelésre (74.§ (4) bekezdése
értelmében), így értékelésre nem kerül sor.
II. A képviselő-testület, a közbeszerzési eljárás ismételt lebonyolításáról egy
későbbi ülésén dönt, tekintettel arra, hogy a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek még nem jelentek
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester
3. KEOP pályázat
Előadó: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita ismerteti a napirendet. Pósfai Csaba fontosnak tartja a műszaki
ellenőrzést.
Kókai Rita szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A Képviselő-testület egyhangú -5 igen- szavazattal az alábbi határozatokat hozta.
246/2012.(XII. 19.) önkormányzati határozat
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván
benyújtani a KEOP-2012-5.5.0 pályázati kiírásra „Sportcsarnok épületenergetikai
fejlesztése Gyermelyen” A képviselő-testület jövő évi költségvetésében biztosítja a
szükséges önrészt.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati anyag és a
műszaki dokumentáció elkésztésére vonatkozóan további ajánlatokat kérjen be és a
legjobb ajánlatot adóval kössön szerződést.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

4

4. LR-DENT Kft-vel kötött feladat ellátási megállapodás módosítása
Előadó: Kókai Rita polgármester
Kókai Rita ismerteti a napirendet. Pósfai Csaba nem javasolja, hogy bármilyen
összeggel hozzájáruljon az önkormányzat a fogászati költségekhez, se januártól se
júliustól.
Kókai Rita az elhangzottak észrevételeknek megfelelően az előterjesztés utólsó
határozati javaslatát.
A Képviselő-testület egyhangú -5 igen- szavazattal az alábbi határozatokat hozta.
247/2012. (XII. 19.) önkormányzati határozat
Gyermely Község Önkormányzata elfogadja a REÁL-MED Kft-nek a fogászati
asszisztencia támogatásáról szóló 2008. március 17. napján kötött „Közreműködői
szerződés”felmondását
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
5. Pályázat az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom
csillapításával, balesetveszélyes csomópontok átépítésével kapcsolatban a
tervezések és kivitelezések társfinanszírozására vonatkozóan – határozat
módosítás
Előadó: Kókai Rita polgármester
Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A Képviselő-testület egyhangú -5 igen- szavazattal az alábbi határozatokat hozta.
248/2012. (XII. 19.) önkormányzati határozat
Gyermely Község Képviselő-testülete a 2/2011.(VI.6.) önkormányzati határozat 2.
pontját az alábbiak szerint módosítja:
„2. A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrészt, 700.000 Ft+áfa azaz
bruttó 889.000,-Ft-ot a megvalósítás éve szerinti költségvetésében biztosítja.”
A képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 101/2011. (VII. 5.) önkormányzati
határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester
Kókai Rita polgármester az ülést 17,30 órakor bezárta.
k.m.f.
Kókai Rita
polgármester

dr. Nagy Zsolt
jegyző
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