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JEGYZŐKÖNYV
PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 12-ÉN
MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 12-én megtartott rendkívüli nyílt
ülésén.
Az ülés helye: Péceli Polgármesteri Hivatal, Irodaház II. első emeleti tanácsterem
2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Jelen vannak: Szöllősi Ferenc polgármester, Fazekas Barna alpolgármester, Árva Anikó, Karsai András,
Podmaniczki József, Tóthné Szentandrássy Csilla, Zsadányi Zsolt képviselők
(Berecz Gábor, Sarlós Imre, Kónya József, dr. Kuszák Róbert, képviselők igazolatlanul vannak távol, Füzesi
József tm. alpolgármester távol.)
Meghívottak közül jelen vannak: Koncsekné dr. Kovács Ágnes jegyző, dr. Szolnoki Imre aljegyző, Kovács
Zoltán irodavezető, Szilágyiné Rab Tímea mb. irodavezető, Szép Tamás könyvvizsgáló, Pereg László, a
Pécel Üzemeltető Kft. ügyvezető igazgatója
További jelenlévő: Cseuz László sportreferens, Napholcz József közbeszerzési és pályázati referens, Cseri
Katalin újságíró, dr. Horváth K. József főszerkesztő
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Jegyzőkönyvvezető: Kállai Éva szervezési ügyintéző
(A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szöllősi Ferenc polgármester az ülést 14 óra 06 perckor megnyitja.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Szeretettel köszöntök minden képviselőt, a hivatal dolgozóit és a vendégeinket a mai rendkívüli ülés
alkalmából. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 fővel jelen van, így határozatképes. A hiányzó
képviselők közül nekem senki nem jelezte távolmaradását, így ők igazolatlanul vannak távol. Három
napirendi pontot fogunk megtárgyalni, kérem, erről szavazzunk.
(A szavazáson jelen van 7 fő képviselő.)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
221/2014. (VI. 12.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2014. június 12-i rendkívüli ülése
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.

Javaslat a Pécel Üzemeltető Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő:

2.

Szöllősi Ferenc polgármester

Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
rendelet megalkotására
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Előterjesztő:
3.

Szöllősi Ferenc polgármester

Javaslat közbeszerzési eljárás lezárásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő:

Felelős:
Határidő:

Szöllősi Ferenc polgármester

Szöllősi Ferenc polgármester
azonnal

(Az előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
1. napirendi pont
Javaslat a Pécel Üzemeltető Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadására
Szöllősi Ferenc polgármester:
Van valakinek kérdése, észrevétele a előterjesztéssel kapcsolatban? Ha nincs, kérem, szavazzunk!
(A szavazáson jelen van 7 fő képviselő.)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
222/2014. (VI. 12.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a Pécel Üzemeltető Kft. (2119
Pécel, Petőfi utca 1. szám) 2013. évi beszámolóját a határozat mellékletét képező tartalommal.
Felelős:
Határidő:

Szöllősi Ferenc polgármester
2014. június 13.

(A határozat melléklete az előterjesztés mellékletét képezi.)

2. napirendi pont
Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet
megalkotására
Szöllősi Ferenc polgármester:
Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Ha nincs, kérem, szavazzunk a rendeletalkotási javaslatról név
szerint!
(A szavazáson jelen van 7 fő képviselő.)
(Koncsekné dr. Kovács Ágnes jegyző az SZMSZ szerint lebonyolítja a név szerinti szavazást.)
Szöllősi Ferenc polgármester
Árva Anikó
Berecz Gábor
Fazekas Barna alpolgármester
Karsai András
Kónya József

Igen
Igen
Távol
Igen
Igen
Távol
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dr. Kuszák Róbert
Sarlós Imre
Podmaniczki József
Tóthné Szentandrássy Csilla
Zsadányi Zsolt

Távol
Távol
Igen
Igen
Igen

(Az eredményt tartalmazó jegyzék a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotja
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2014. (VI. 17.) önkormányzati rendeletét Pécel
Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. napirendi pont
Javaslat közbeszerzési eljárás lezárásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Szöllősi Ferenc polgármester:
Kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban?
Karsai András képviselő:
Mikor lehet elkezdeni a Hősök útja említett szakaszának a felújítását? Tudom, hogy ettől független téma,
csak érdeklődöm.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Ha jól emlékszem, a költségvetésünk tartalmazza a Hősök útjának az óvodától fölfelé eső szakaszát. Amire
vártunk, az a jó idő. Ha itt lesz a cég, pótlólagosan megrendeljük a munkát.
Tóthné Szentandrássy Csilla képviselő:
A Szent Erzsébet körúthoz mikor érnek oda? Mit tudok mondani a lakóknak?
Szöllősi Ferenc polgármester:
A Csatárin kezdenek, majd a Dán terület, a Kelő és a Levendula az utolsó. 2 hónapot mondott a kivitelező a
teljes 22 utca kivitelezésére.
Tóthné Szentandrássy Csilla képviselő:
Ez a számítás, az összesen egy számtani közép?
Napholcz József közbeszerzési és pályázati referens:
A kiegészítő táblázat azt tartalmazza, miután a közbeszerzési eljárást úgy írtuk ki, hogy az úépítést és az
ároképítést egyben, van ahol burkolt árok épül, van ahol szikkasztó árok, és a lakosság csak az útépítésre eső
résznek a felét fizeti, ezért szétbontottuk az ajánlattevőknél és az elővárományos nyertes, ha a tisztelt testület
megszavazza, az övét osztottuk ki. Ezek a számok az ajánlatban lévő számok. Amint a testület megszavazza,
onnan kezdve ki tudom hirdetni, hogy ki a nyertes ajánlattevő. Ezek a számok nem változnak. Az ároképítést,
akár szikkasztó árok, akár burkolt árok, azt az önkormányzat költségvetéséből fizetjük ki. Azt nem kell a
lakosságnak fizetni. Az első oszlop azt tartalmazza, hogy például az Ákosfalva utca útépítésre eső, nettó
ajánlati ára 2.300.000 Ft, függetlenül attól, hogy előzetesen adott-e valaki költségbecslést, bármiféle korábbi
táblázatokat el kell felejteni, ez a kivitelezés költsége. Ennyiért csinálja meg a kivitelező azt az utcát.
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Tóthné Szentandrássy Csilla képviselő:
Amennyiben megjelenik a honlapon, érdemes lenne egy magyarázatot mellétenni.
Koncsekné dr. Kovács Ágnes jegyző:
Hamarosan meglesznek azok az utcánkénti lakógyűlések, ahol minden részletet, a szerződéskötést
polgármester úrral, kollégákkal, területi képviselővel egyeztetve átbeszélnek a lakókkal.
Napholcz József közbeszerzési és pályázati referens:
Azt szeretném kérni, hogy ez a táblázat 25-éig nem publikus. Ha a testület ma megszavazza, holnap
kiküldjük az összegezést, 10 nap a szerződéskötési moratórium, a tervek szerint 24-én írjuk alá a vállalkozási
szerződést. 25-étől minden ezzel kapcsolatos dokumentum publikus.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Amennyiben több kérdés nincs, szintén név szerinti szavazással döntünk.
(A szavazáson jelen van 7 fő képviselő.)
(Koncsekné dr. Kovács Ágnes jegyző az SZMSZ szerint lebonyolítja a név szerinti szavazást.)
Szöllősi Ferenc polgármester
Árva Anikó
Berecz Gábor
Fazekas Barna alpolgármester
Karsai András
Kónya József
dr. Kuszák Róbert
Sarlós Imre
Podmaniczki József
Tóthné Szentandrássy Csilla
Zsadányi Zsolt

Igen
Igen
Távol
Igen
Igen
Távol
Távol
Távol
Igen
Igen
Igen

(Az eredményt tartalmazó jegyzék a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással 7 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
223/2014. (VI. 12.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az "Útburkolat felújítás" tárgyú
közbeszerzési eljárást, a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívás alapján
1. eredményesnek nyilvánítja,
2. a OTYS Úttechnika Kft. és a FINN Út Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja,
3. a SWIETELSKY Magyarország Kft. ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja szerint
érvénytelennek minősíti,
4. az eljárás nyertesének – a legalacsonyabb ellenszolgáltatást ajánló ajánlattevőként – a FINN
Út Kft. ajánlattevőt nyilvánítja.
Felhatalmazza a polgármestert - a FINN Út Kft-vel kötendő - a határozat mellékletét képező szerződés
aláírására.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: 2014. június 24.
(A határozat mellékletei az előterjesztés mellékletét képezik.)
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Szöllősi Ferenc polgármester:
Ebből a szavazásból az látszik, hogy ki az, aki a környezetét képviseli és ki az, aki csak parádézik a
Képviselő-testületnél. Annyit szeretnék még tájékoztatásul elmondani, hogy eggyel több napirendi pont lett
volna, a K&H-s kiválasztást meg kellett volna oldani. Megköszönöm mindenkinek a munkáját, az ülést
bezárom.
A polgármester 14 óra 17 perckor bezárta az ülést.
K. m. f.

PH.

Szöllősi Ferenc
polgármester

Koncsekné dr. Kovács Ágnes
jegyző

