Jegyzőkönyv
Készült: Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testület 2013. július 12-én, pénteken
11,00 órakor megtartott rendkívüli ülésén.
Az ülés helye: Halásztelki Polgármesteri Hivatal
(2314 Halásztelek, Posta köz 1.)

Jelen vannak: Szentgyörgyi József polgármester, Szabó Tibor alpolgármester, Erdődi Sándorné,
Igaz László Tibor, Lengyel Izabella, Papp Kornél, Stefanik Zsolt, Végváriné Nyíri Lídia képviselők
Távollévő: Tóth Endre Attila képviselő
Megjelent meghívottak: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző, Orsós Éva pénzügyi irodavez., Véghné
Bágya Ildikó közműv.ea., Tóth Viktor településfej.ref., Baksai Gergely projektvezető, Gyurián
Ferenc pü. biz. tag
(1. sz. melléklet – Jelenléti ív)
Szentgyörgyi József köszönti a megjelenteket. Megnyitja a testületi ülést. Megállapítja, hogy a
testület 8 fővel határozatképes, Tóth Endre Attila kimentését kérte. Megkérdezi, ki jelentkezik
jegyzőkönyv-hitelesítőnek. Megállapítja, hogy Papp Kornél és Stefanik Zsolt jelentkezik. Kéri a
testület tagjait, szavazzanak a jegyzőkönyv-hitelesítők személyéről. Megállapítja, hogy a testület
egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv-hitelesítőket. Ismerteti, a mai rendkívüli ülést azért hívta
össze, mert az előző testületi ülésen nem született döntés a „Bölcsőde építés Halásztelken” tárgyú pályázat eredményhirdetésével kapcsolatban. A meghívó (2. sz. melléklet) szerint ez az egy
napirendi pontja van az ülésnek, mellyel kapcsolatban kérdés, észrevétel, illetve egyéb javaslat
nem lévén szavazásra bocsátja azt.
NAPIREND:
1. „Bölcsőde építés Halásztelken” tárgyú pályázat építési munkálatainak kivitelezésére kiírt
közbeszerzési eljárás értékelésének jóváhagyása
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
Szentgyörgyi József megállapítja, hogy a testület egyhangúlag elfogadta a napirendet.
Napirend 1. pontja:
„Bölcsőde építés Halásztelken” tárgyú pályázat építési munkálatainak kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás értékelésének jóváhagyása (3. sz. melléklet)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
Szentgyörgyi József ismerteti, az előző testületi ülésen jogos kritika érte abból a szempontból,
hogy a 2013. évi Közbeszerzési Tervben nyílt közbeszerzést hirdettek, mellyel szemben tárgyalásos eljárást folytattak le. Kifejti, hogy a pályázati határidő, valamint a megvalósítás határidejének szempontjából rövidebb idő a tárgyalásos eljárás, amit a közbeszerzési tanácsadó javasolt,
ezért került sor erre az eljárásra. Egy feltétele volt, ne lépjék túl a 160 mFt-os értékhatárt, mert a
fölött nem tudja finanszírozni az önkormányzat. Informál arról, hogy teljes egészében a közbeszerzési bizottságra és a közbeszerzési tanácsadóra bízta az eljárást, sem Jegyző asszonynak, sem

neki nem jutott eszébe az a jogos kritika, amely megfogalmazódott, hogy a Közbeszerzési Terv
módosítani lehetett volna, mert így a helyi közbeszerzési szabályzattal ellentétesen történt a folyamat, ezt elismeri. Képviselőtársai felé jelezte, hogy semmilyen ragaszkodása nincs ehhez a
feladathoz, ezért javasolta egy tanácsnok megbízását, aki képviselő-testület keretein belül vezethetné a bölcsőde beruházást. Számára egy érdek van, hogy ez a beruházás minél hamarabb megvalósuljon, a pályázatban vállalt márciusi határidőt teljesíteni tudják. Amennyiben a testületnek
nagyobb garancia az, hogy ő ne vegyen részt az eljárásban, és a testület által megbízott vezető
bonyolítsa le a teljes beruházást, azt elfogadja és támogatni tudja. Hangsúlyozza, jogilag az eljárás eredménytelenné nyilvánításából az önkormányzat nem jöhet ki jól, ezért a mai tárgyalással
szeretné meggyőzni képviselőtársait. Szeretné elkerülni az elmarasztalást, az esetleges bírságot,
melyre a lehetőséget abban látja, ha a testület eredményt tud hirdetni. Szeretné, ha ez a beruházás
mindenki által elfogadott, támogatott lenne, határidőre elkészülne. Úgy gondolja, politikailag
mindkét oldalnak fontos a projekt megvalósulása, és nem szeretné, ha olyan méretű többletköltségek jelentkeznének, mely miatt egymásra mutogatnának, ezért kezdeményezte a mai ülést.
Kérdésnek, észrevételnek ad helyt.
Erdődi Sándorné (képviselő) átnézte a közbeszerzési törvényt. Kérdezi, mi a különbség a törvénytelenség és a szabálytalanság között? Úgy gondolja, nem törvényt sértettek, hanem szabálytalanságot követtek el, mert a Közbeszerzési Szabályzatot módosítani kellett volna, az eljárás lezajlott, azonban törvényt nem sértettek.
Szentgyörgyi József tényként könyveli el, hogy nem módosították a Közbeszerzési Szabályzatot, így megsértette, illetve nem tartotta be a belső szabályzatot, ugyanakkor nem döntöttek a
közbeszerzési törvénnyel szemben. A törvény szerint a tárgyalás lezártával 3 napon belül – azaz
szerdán – eredményt kellett volna hirdetni. A kérdésben nem hoztak döntést, ezért itt megáll a
mulasztás ténye, aminek eddig még semmilyen jogi következménye nem volt.
Szabó Tibor (alpolgármester) közli, nem a közbeszerzéssel volt problémája, nem azzal, hogy
meghívásos volt, hanem azzal, hogy abban a tudatban készültek erre a döntésre, hogy helyi vállalkozások is megmérettetik magukat ebben a meghívásban, ezért Polgármester úr felé is jelezte,
hogy a kérdésben tartózkodni fog.
Szentgyörgyi József további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra kívánja bocsátani a határozati javaslatot.
Papp Kornél (képviselő) közbeszól, 5 perc szünetet kér.
Szentgyörgyi József a szünet elrendelése előtt hozzászólásnak ad helyt.
Erdődi Sándorné (képviselő) kéri képviselőtársait, döntsenek úgy, hogy mindenkinek jó legyen.
Gyurián Ferenc (külsős bizottsági tag) kéri a Képviselő-testület tagjait, a város érdekét tartsák
szem előtt.
Szentgyörgyi József szünetet rendel el.
SZÜNET
Szentgyörgyi József a szünet után megnyitja az ülést. Bejelenti, hogy Igaz László Tibor képviselőnek a fővárosba kellett mennie, ezért a testület 7 fővel folytatja munkáját. Felolvassa, majd
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

2

Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő a „Bölcsőde építés Halásztelken” tárgyában
meghirdetett közbeszerzési eljárás összegzését jóváhagyja.
A beérkezett ajánlat alapján a nyertes ajánlattevő:
Progress-B’90 Zrt.
1203 Budapest, Emília utca 15.
Nettó ajánlati ár: 149.000.000,- Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármester urat, hogy a nyertes ajánlattevőkkel a szerződést aláírja.
98/2013.(VII.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő a „Bölcsőde építés Halásztelken” tárgyában
meghirdetett közbeszerzési eljárás összegzését jóváhagyja.
A beérkezett ajánlat alapján a nyertes ajánlattevő:
Progress-B’90 Zrt.
1203 Budapest, Emília utca 15.
Nettó ajánlati ár: 149.000.000,- Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármester urat, hogy a nyertes ajánlattevőkkel a szerződést aláírja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szentgyörgyi József polgármester

Szavazásra jogosult:
Szavazás eredménye:

7 fő
3 igen
1 nem
3 tartózkodás

elutasítva

Szentgyörgyi József megállapítja, hogy a testület 3 igen, 1 nem és 3 tartózkodás mellett nem fogadta el a határozati javaslatot. Kéri képviselőtársait, akinek módosító javaslata van, ismertesse
azt.
Papp Kornél (képviselő) felolvassa a módosító javaslatot, mely szerint „Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete annak érdekében, hogy a „Bölcsődeépítés Halásztelken” pályázat elszámolásának eredményességét biztosítsa a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 66. § (1) bekezdése okán a bölcsőde építésére kiírt közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
A Képviselő-testület az új eljárás haladéktalan megindítása érdekében elrendeli az eljárásra vonatkozó eljárásrend megalkotását, melyet a Pénzügyi, Ellenőrző és Településfejlesztési Bizottság
hatáskörébe utal. Határidő: július 17.”
Szentgyörgyi József ismét 5 perc szünetet rendel el.
SZÜNET
Szentgyörgyi József a szünet után megnyitja az ülést. További javaslat nem lévén ismerteti,
majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete annak érdekében, hogy a „Bölcsődeépítés Halásztelken” pályázat elszámolásának eredményességét biztosítsa a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény 66. § (1) bekezdése okán a bölcsőde építésére kiírt közbeszerzési
eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
A Képviselő-testület az új eljárás haladéktalan megindítása érdekében elrendeli az eljárásra vonatkozó eljárásrend megalkotását, melyet a Pénzügyi, Ellenőrző és Településfejlesztési Bizottság
hatáskörébe utal. Határidő: július 17.
99/2013.(VII.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete annak érdekében, hogy a „Bölcsődeépítés Halásztelken” pályázat elszámolásának eredményességét biztosítsa a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény 66. § (1) bekezdése okán a bölcsőde építésére kiírt közbeszerzési
eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
A Képviselő-testület az új eljárás haladéktalan megindítása érdekében elrendeli az eljárásra vonatkozó eljárásrend megalkotását, melyet a Pénzügyi, Ellenőrző és Településfejlesztési Bizottság
hatáskörébe utal.
Határidő:
Felelős:

2013. július 17.
Szentgyörgyi József polgármester

Szavazásra jogosult:
Szavazás eredménye:

7 fő
3 igen
4 nem
0 tartózkodás

elutasítva

Szentgyörgyi József megállapítja, hogy a testület 3 igen, 4 nem szavazattal nem fogadta el a határozati javaslatot. Bejelenti, mivel nincs harmadik megoldás, ismételten szavazásra bocsátja az
eredeti határozati javaslatot és amennyiben a nem fogadja el a testület, akkor eredménytelennek
hirdetik a döntéshozatalt.
Papp Kornél (képviselő) közbekérdez, egy ülésen kétszer?
Szabó Tibor (alpolgármester) véleménye szerint be kell zárni és újra kell nyitni az ülést.
Baloghné dr. Nagy Edit (jegyző) jelzi, az SZMSZ erre vonatkozóan nem tartalmaz rendelkezést.
Szentgyörgyi József leszögezi, egy határozati javaslatban sem született döntés, ezért szavazásra
bocsátja az eredeti határozati javaslatot, s ha most sem születik döntés, akkor az ülést bezárja.
Felolvassa, majd szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő a „Bölcsőde építés Halásztelken” tárgyában
meghirdetett közbeszerzési eljárás összegzését jóváhagyja.
A beérkezett ajánlat alapján a nyertes ajánlattevő:
Progress-B’90 Zrt.
1203 Budapest, Emília utca 15.
Nettó ajánlati ár: 149.000.000,- Ft
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A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármester urat, hogy a nyertes ajánlattevőkkel a szerződést aláírja.
100/2013.(VII.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő a „Bölcsőde építés Halásztelken” tárgyában
meghirdetett közbeszerzési eljárás összegzését jóváhagyja.
A beérkezett ajánlat alapján a nyertes ajánlattevő:
Progress-B’90 Zrt.
1203 Budapest, Emília utca 15.
Nettó ajánlati ár: 149.000.000,- Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármester urat, hogy a nyertes ajánlattevőkkel a szerződést aláírja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szentgyörgyi József polgármester

Szavazásra jogosult:
Nem szavazott:
Szavazás eredménye:

7 fő
2 fő
4 igen
0 nem
1 tartózkodás

elfogadva

Szentgyörgyi József megállapítja, hogy a testület 4 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. További kérdés, észrevétel nem lévén megköszöni a testület munkáját.
Az ülést 12,00 órakor bezárja.

K.m.f.

Baloghné dr. Nagy Edit
jegyző

Szentgyörgyi József
polgármester

Jegyzőkönyv hiteléül:

Papp Kornél
képviselő
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Stefanik Zsolt
képviselő

