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A Községi Önkormányzat Képvisel -testületének ő 2007. augusztus 
22-én, hangfelvétellel rögzített ülésen felvett jegyz könyvő  

határozatainak

mutatója.

134/2007 Jegyz könyvhitelesít  elfogadásárólő ő
135/2007 Napirend elfogadásáról
136/2007 Két ülés között tett intézkedésekr lő
137/2007 „A község belterületi útjainak felújítása 2007” 

pályázatra vonatkozó közbeszerzési eljárás 
elbírálásáról, és a nyertes személyér l történ  ő ő
döntés

Jegyz könyv ő

Készült:  a  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testületének  2007.  augusztus  22-én  megtartott,ő  
hangfelvétellel rögzített ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester



Blaha Borbála,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Döm k Istvánné,ő
Gy r Istvánné,ő
Molnár Tamás,
Sas Dezs ,ő
Sipos Gézáné,
Tóth Gábor,
Tóth Miklós önkormányzati képvisel k,ő
dr. Kovács Kornél jegyz ,ő
Szabó Zsolt,
Vígh Miklós bizottsági kültagok,
Kovács Péter szakért ,ő
Svéda Szabolcs Aditus Kft részér l,ő
Szolga Károlyné jegyz könyvvezet .ő ő

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 12 képvisel b lő ő  
10 jelen van, Dr. Tóth-Daru Péter jelezte távolmaradása okát, Szilágyi Péter nem.
Jegyz könyvhitelesít nek Gy r Istvánné és Molnár Tamás személyét javasolja.ő ő ő

A Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  javaslatban  ő
foglaltakat  10  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 

tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

134/2007 (VIII. 22) KT határozat 

Jegyz könyvhitelesít  elfogadásárólő ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete jegyz könyvhitelesít nek Gy r Istvánné és Molnárő ő ő ő  
Tamás személyét elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Jegyz  H.ő
3.) Irattár H.

Szarvák Imre: Napirend kiegészítésként javasolja, hogy a két ülés között tett intézkedésekr l szólóő  
napirend el tt  kerüljön meghallgatásra  az  Aditus  Kft.  képvisel je,  aki   pályázati  lehet ségekr lő ő ő ő  
számol  be,  valamint  3.  napirendi  pontként  kerüljön  megtárgyalásra  a  szennyvíz-  és  vízhálózat 
üzemeltetésének kérdése.
Szavazásra bocsátja a napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint.

– Két ülés között tett intézkedésekr lő
– „A  község  belterületi  útjainak  felújítása  2007”  pályázatra  vonatkozó  közbeszerzési  eljárás 

elbírálásáról, és a nyertes személyér l történ  döntéső ő
– Szennyvíz- és vízhálózat üzemeltetésének kérdése, I. forduló

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a napirendre tett ő
javaslatot 10 igen szavazattal, ellenszavazat  és 

tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:



135/2007 (VIII. 22) KT határozat 

Napirend elfogadásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a napirendre tett javaslatot elfogadta.ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Jegyz  H.ő
3.) Irattár H.

Szarvák  Imre: átadja  a  szót  az  Aditus  Kft.  képvisel jenek,  ismertesse  a  várható  pályázatiő  
lehet ségeket.ő

Svéda  Szabolcs: köszönti  a  megjelenteket.  A  kiosztott  írásos  anyag  alapján  tájékoztatja  a 
jelenlév ket a már megnyert és ezután beadásra kerül  pályázatokról. ő ő

Szarvák Imre: a finanszírozással kapcsolatban elmondta, hogy a bankok készülnek a rövidlejáratú 
hitelfelvételekre.

Gy r Istvánné: ő  milyen eséllyel és  hány területen lehet pályázni?

Svéda Szabolcs: a bírálat pontszám alapján történik, ez szakmai pontozás.

Szarvák Imre: véleménye szerint súlyozni kell, hogy mib l és mire pályázunk.ő

Sas Dezs :ő  megköszöni a részletes tájékoztatást, korábban nem volt lehet ség erre.ő

Szarvák  Imre: A  Gazdasági  Programban  szerepl  irányszámok  vállalhatóak.  Megköszöni  aő  
tájékoztatást.  A  két  ülés  között  tett  intézkedésekr l  szóló  beszámolóval  folytatja  a  napirendekő  
megtárgyalását. Kiegészítésként arra kér mindenkit, hogy aki módosító, vagy összetett  javaslattal 
kíván élni azt írásban tegye meg.

1. NAPIREND 

Két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr lő ő

Gy r Istvánné:ő  A Teleház áthelyezésével kapcsolatban tette fel kérdését. Szilágyi Péter mikor megy 
át az új helyre? Hogyan lesz a nyitva tartás? Mi lesz a faluház sorsa?

Szarvák Imre: a  Teleházzal  kapcsolatban elmondta,  hogy a  mostani  helyén min síthetetlenek aő  
körülmények.  Az  új  helyen,  az  ebédl b l  leválasztott  helyiségben,  még  ki  kell  alakítani  aző ő  
áramforrást,  és  az  Internet  lehet ségét.  Az  épület  védelme  is  fontos.  Ezeket  a  feltételeket  párő  
hónapon belül szeretné kialakítani. 
A Faluház helyzetével kapcsolatban elmondta, hogy véleménye szerint a felújítás nem jól sikerült. A 
nagy helyiséget lehet továbbra is használni. A kisebb helyiségek f tésére nem lesz szükség, ezekű  
bérbeadása   a  cél.  A nagyterem alkalmankénti  használata  indokolt,  lehet  azonban annak f téseű  
költséges.

Vígh Miklós: véleménye szerint az egész alsó részt, az újságos helyiséget is beleértve, egybe lehetne 
nyitni.



Szarvák Imre: a szociális blokkot meg szeretné nyitni az emberek számára közületi  WC-nek. A 
nagyterem  véleménye  szerint  rossz  hangulatú  helyiség.  Javaslatokat  vár  a  hasznosítással 
kapcsolatban.

Molnár Tamás: a  faluház kialakítása nem igazán jól  sikerült.  A nagyterem dupla szint,  szerinte 
galériával meg lehet oldani a könyvtári helyiséget. Az épület további átalakításra szorul. Javasolja 
ennek a lehet ségnek  a meggondolását. Egyetért a Polgármester hozzászólásával.ő

Szabó Zsolt: a mosdó kialakításánál pénz-bedobós automatát kellene kialakítani.

Szarvák  Imre: mivel  nem  volt  több  hozzászólás  szavazásra  bocsátja  a  két  ülés  között  tett 
intézkedésekr l szóló beszámolót.ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a beszámolóban ő
foglaltakat  10 igen szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  

nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

136/2007 (VIII. 22.) KT határozat 

Két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr lő ő

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  két  ülés  között  tett  intézkedésekr l,  fontosabbő ő  
eseményekr l  szóló beszámolót elfogadta.ő
Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő

2.) Polgármester H.
3.) Jegyz  H.ő

2. NAPIREND 

Útfelújításra  vonatkozó  ajánlatok  véleményezése,  döntés  a  gy ztes  ajánlattev  ő ő
személyér lő

Szarvák Imre: elmondta, hogy a képvisel k megkapták az el terjesztést. A Közbeszerzési Bírálóő ő  
Bizottság megtárgyalta, a Gildex Kft-t jelölte meg gy ztesként. A közbeszerzési eljárás lefolytatásaő  
a kiírás szerint történt.  Átadja a szót Kovács Péter közbeszerzési szakért nek.ő

Kovács  Péter: elmondta,  hogy  a  közbeszerzési  törvénynek  szigorú  szabályai  vannak,  aminek 
figyelembe vételével született meg a döntés. 

Gy r Istvánné:ő  minél el bb, jó id ben kell elkezdeni a munkát. Megköszöni Kovács Péter munkáját.ő ő

Szarvák Imre: az ajánlatok bontásánál minden cég képvisel je jelen volt. ő
Mivel nem volt több hozzászólás szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az ő
el terjesztésben foglaltakat  10 igen szavazattal,  ellenszavazatő  

és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

137/2007 (VIII. 22) KT határozat 

„A község belterületi útjainak felújítása 2007” pályázatra vonatkozó közbeszerzési eljárás  



elbírálásáról és a nyertes személyér l történ  döntésr lő ő ő

A  Községi  Önkormányzat  képvisel -testülete  ő „A  község  belterületi  útjainak  felújítása  2007” 
pályázatra vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertesének a 

Gildex Útépít  és Útfenntartó Kft. -t (2760 Nagykáta, Jászberényi út 117.)ő

jelöli meg.
Második helyezett nem került kihirdetésre.
A  képvisel -testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  –  amennyiben  a  Közbeszerzésiő  
Dönt bizottság egy esetleges jogorvoslati eljárás kapcsán a szerz dés megkötését nem tiltja meg – aő ő  
szerz dést az ajánlati dokumentáció és a nyertes ajánlat tartalmának megfelel en az ajánlattételiő ő  
felhívásban szerepl  2007. augusztus 31-i dátummal megkösse.ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Polgármester H.
3.) Jegyz  H.ő
4.) Irattár H.

Szarvák Imre: 5 perc szünetet rendel el.

Szünet után.

Tóth Miklós távozik az ülésr l.ő

3. NAPIREND

Szennyvíz- és vízhálózat üzemeltetésének kérdése, I. forduló

Szarvák  Imre: elmondja,  hogy új  határid  közeleg,  ami  szerint  a  koncesszióba  adott  vízm vető ű  
vissza lehet vásárolni. A visszavásárlási szándéknyilatkozatot szeptember 4-ig kell megtenni. Három 
vállalkozással vette fel a kapcsolatot. A cégek óvatosan kezelik a kérdést, a díjak realitása annyi 
mint  most.  A  koncessziós  érték  a  jelenlegi  díjban  kb.  220,  Ft.  A visszavásárlásnak  el nyei  éső  
hátrányai  is  vannak.  El nyként  lehet  említeni  a  vízdíj  csökkentését,  megsz nik  a  25  éveső ű  
kötelezettség.  Hátránya lehet például, hogy a rácsatlakozási arány rossz. A vízhálózat min ségeő  
elavult, a cs törések száma heti gyakoriságú. ő
Ahhoz, hogy az átvétel gördülékenyebben menjen találkozót kezdeményezett az üzemeltet vel, akiő  
partner  a  visszavásárlásban.  Fontos  elvárása  van,  egy  újabb  határid t  kell  megjelölni  a  pénző  
átadására és a  technikai  átadásra.  A várható átadás  2008.  január  1. A vállalkozás megvásárlása 
közbeszerzés köteles. Visszavásárláshoz hitelt kell fölvenni. A bankoknál hitelkihelyezési kényszer 
van, így ez valószín  megoldható.ű

Feketéné Laczlavik Ildikó: Elmondta, hogy ismét megindultak a rácsatlakozások.

Szarvák  Imre: elmondta,  hogy  aki  nem  csatlakozik  a  hálózatra,  annak  igazolnia  kell,  hogy  a 
szippantott szennyvizét, hová és mennyiért szállították el.  A visszavásárlással kapcsolatban még 
nincs konkrét javaslata. A jöv  héten teszi azt meg.ő

Molnár  Tamás: véleménye  szerint  a  most  megkapott  anyag  mérlegelésre  nem  elegend .  Sajátő  
javaslatát írásban megfogalmazva fogja el terjeszteni.ő
A visszavásárlást nem fogja javasolni, de át kell gondolni mindent.



Szarvák  Imre: a  visszavásárlásra  vonatkozó  írásos  javaslatokat  augusztus  24.,  péntekig  kell 
benyújtani. 

Vígh Miklós: ha nem lesz meg a 80 %-os rácsatlakozás vissza kell adni a pénzt? Véleménye szerint 
a vízhálózat vezetékei hamarosan cserélni kell. Ezen a díjon emelni nem lehet. A vízm  visszavételeű  
el nyös volna, ha lehet pénzt szerezni hozzá. ő

Sas Dezs :ő  véleménye szerint a volt testület meg volt vezetve. A szennyvízhálózat kiépítésekor meg 
kellett  volna oldani az ivóvízhálózat felújítását is.   Örül a visszavásárlás lehet ségének. Hosszúő  
távon a költséget lehetne csökkenteni. Az ivóvízhálózat cseréjét szakaszosan meg lehetne oldani. 
Szerinte, ha az önkormányzat visszavásárolná, n ne a rákötések száma. A költségek csökkentésétő  
meg lehet oldani a vízhálózat cseréjével, szakaszosan, a lakosság bevonásával.

Szarvák Imre: mivel nem volt több vélemény, megköszöni a részvétel, bezárja az ülést.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester       jegyz  ő

Gy r Istvánné ő Molnár Tamás
önkormányzati képvisel  ő önkormányzati képvisel  ő
jegyz könyvhitelesít  ő ő jegyz könyvhitelesít  ő ő


