Iktatószám:

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. június 11-én (16.00-16.35) megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésről.
Jelen vannak: Szöllősi Ferenc polgármester, Fazekas Barna alpolgármester, Árva Anikó, Berecz
Gábor, Karsai András, Kónya József, Podmaniczki József, Zsadányi Zsolt képviselők, Füzesi József
tm. alpolgármester, Koncsekné dr. Kovács Ágnes jegyző, Jeney Erzsébet irodavezető, Napholcz József
pályázati referens, Csúzi István irodavezető, Kállai Éva jkv.
Szöllősi Ferenc polgármester
Szeretettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli ülés alkalmából. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 8 fővel jelen van, így határozatképes. 3 napirendi pont lenne, amit meg kell tárgyalni, kérem
szavazzunk az elfogadásáról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
199/2013. (VI. 11.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. A „KEOP-1.2.0/09-11-2011-0028 kódszámú, Pécel szennyvíz-tisztításának hosszú távú megoldása
című pályázat keretében szennyvíztelep kivitelezése FIDIC sárga könyv szerint a kiviteli tervek
elkészítésével együtt vállalkozási szerződés keretében” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárásban
beérkezett ajánlat elbírálása
2. Javaslat a települési értéktár létrehozására
Zárt ülés keretében:
3. Javaslat Pécel Város Közterület-felügyelete igazgatói munkakör betöltésére kiírt pályázat
elbírálására

--- 1. napirendi pont --A „KEOP-1.2.0/09-11-2011-0028 kódszámú, Pécel szennyvíz-tisztításának hosszú távú megoldása
című pályázat keretében szennyvíztelep kivitelezése FIDIC sárga könyv szerint a kiviteli tervek
elkészítésével együtt vállalkozási szerződés keretében” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárásban
beérkezett ajánlat elbírálása
Szöllősi Ferenc polgármester
Akinek észrevétele, hozzászólása van az előterjesztéssel kapcsolatban, kérem jelezze.
Kónya József
Az előterjesztésben csak a legelőnyösebb ajánlat látható, de az nem, hogy hány ajánlat érkezett be.
Szöllősi Ferenc polgármester
Két cég vette ki, de csak egy adott ajánlatot. Ez szerepel az előterjesztésben.
Karsai András
A FIDIC szín kódok mit jelentenek?

3/2
Napholcz József
Ezekre a szennyvízprojektekre általános előírás, hogy a FIDIC által - angolok által kifejlesztett
rendszer – hogyan és mi alapján kell lebonyolítani az egész eljárást, kivitelezést. Amikor ez az egész
projekt elindult, arról volt szó, hogy FIDIC pirosban kell csinálni. Ez azt jelenti, hogy mindent a
legutolsó mozzanatig meg kell terveztetni, engedélyezési tervet, kiviteli tervet kell készíteni. Nem
egyösszegű az ajánlati ár, hanem tételes felmérés alapján történik. Menetközben módosították, hogy a
szennyvíztisztító beruházásokat FIDIC sárga könyv szerinti előírásoknak megfelelően kell
lebonyolítani. Ebben az esetben mi csak indikativ tervet adhatunk ki a potenciális ajánlattevőknek, ami
egyfajta ajánlás. Ezt nem kötelező betartaniuk. Ettől eltérőt is megvalósíthatnak. Azért ilyen hosszú a
cím, mert az ő kötelezettségük jelen esetben a kiviteli tervnek az elkészítése is. Nem kapnak kiviteli
tervet, ebben az esetben az ajánlattevő elfogadta a mi indikatív tervünket. Ezt fogják megépíteni.
Karsai András
Pontosan mit fog jelenteni ez a beruházás természetben? Mit fogunk észlelni belőle? Milyen építkezés
fog zajlani?
Szöllősi Ferenc polgármester
A szennyvíztelep 3000 m3-rel történő kapacitásbővítése lesz, ami azt jelenti, hogy a régi nem használt
műtárgyakat elbontják, helyére új keverő szellőztető berendezést építenek. Megépítenek egy közel 500
méteres csatornahosszt a régi átemelő szivattyútól egészen a szennyvíztelepig.
Napholcz József
A külső átemelő szivattyútól kezdődik a beruházás, az megszűnik, a szennyvíztelepre gravitációsan
jön be a szennyvíz. Ez 500 méter hosszúságú csőszakasz, onnan történik meg az átemelés. Teljesen
újjáépítik az iszapkiválasztót, és a különböző szennyező tárgyakat kiválasztó rácsszerkezetet. Miután a
telep ekkora, azt bővítésre nem kerül, hanem azokat a használaton kívüli műtárgyakat elbontják, így
egy nagy méretű tisztító derítőegység kerül kiépítésre, illetve egy nagy méretű tároló medence az
esővíz tárolására. Elkerülhetetlen, hogy ne fordulhasson elő, hogy esetleg tisztítatlanul átbukik és a
Rákos-patakba véletlenül befolyik a szennyvíz. Ezt tárolják, és innen folyamatosan visszaemelik a
technológiába és megtisztítják ezt a hígított szennyvizet is.
Szöllősi Ferenc polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
200/2013. (VI. 11.) számú Képviselő-testületi határozat:
I. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „KEOP-1-2-0/09-11-2011-0028-Pécel szennyvíztisztításának hosszú távú megoldása című pályázat keretében szennyvíztelep kivitelezése FIDIC sárga
könyv szerint a kiviteli tervek elkészítésével együtt vállalkozási szerződés keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárást
a., eredményesnek nyilvánítja,
b., tekintettel a Bíráló Bizottság javaslatára a PSZ Pécel Konzorcium ajánlatát érvényesnek
nyilvánítja.
c., az eljárás nyerteseként a kivitelezési feladatok elvégzésére 533.767.000 Ft.+ÁFA
összegű ajánlatot tevő
PSZ Pécel Konzorciumot (címe: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E) jelöli meg.
Felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2013. június 20.
Felelős:
polgármester
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--- 2. napirendi pont --Javaslat a települési értéktár létrehozására
Csúzi István
(Ismerteti az előterjesztést.)
Árva Anikó
Az értéktár bizottságnak kik lehetnek a tagjai?
Csúzi István
Az előkészítő munkában az a javaslat fogalmazódott meg, hogy a Képviselő-testület egyik
bizottságának lenne a testületi döntés alapján a feladata, hogy a határozati javaslat szerint 2014.
januárig gondolja át ennek a szervezeti rendjét, a működését és részben a bizottság tagjai közül, vagy
bárki olyan péceli lakost, aki ilyen természetű munkával, szakmával bír, meg lehet hívni a bizottságba.
Sem a törvény, sem a kormányrendelet erre egyértelmű előírásokat nem tesz, hogy szakképzettség
vagy adott esetben képviselő, bizottság tagja, külsős tagja nem lehet. Szabad a dolog. A határozati
javaslatban az fogalmazódott meg, hogy a Szociális, Kulturális, Egészségügyi és Sport Bizottság lenne
az a bizottság, aki kimunkálja 2014. januárjáig, hogy hogyan működjön ez az elsősorban adatgyűjtő és
ismeretközlő rendszer Pécelen.
Árva Anikó
Ugyanúgy jogkörökkel rendelkezne a bizottság?
Szöllősi Ferenc polgármester
Ez nem egy jogkörökkel bíró bizottság, ez egy munkacsoport. Amennyiben nincs több kérdés
szavazzunk a határozati javaslatról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
201/2013. (VI. 11.) számú Képviselő-testületi határozat:

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy élni kíván a települési értéktár
létrehozásának lehetőségével.
A Képviselő-testület felkéri a Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Sport Bizottság.. elnökét,
hogy a létrehozandó települési értéktárral kapcsolatos döntésekről (értéktár bizottság
működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételekről)
szóló előterjesztést a 2014. január havi rendes képviselő-testületi ülésre terjessze elő.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a megyei közgyűlés elnökét.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. június 24.
Szöllősi Ferenc polgármester
A következő napirendi pont zárt ülés keretében tárgyalandó, így a nyílt ülést bezárom.
k. m. f.
A jegyzőkönyv hiteléül:
Kállai Éva
Jkv.
PH.

Koncsekné dr. Kovács Ágnes
jegyző

Szöllősi Ferenc
polgármester

