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Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2012. november 22. napján 13:00
órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén
Kossa Lajos polgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Mercsek György, Pukliné Tündik Tünde, Varga Istvánné
képviselők
Nagy András Botond jegyző

Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat, jegyző urat,
megjelent vendégeinket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, egy képviselőtársunk
hiányzik, Kasó László, aki előzetesen jelezte, hogy a mai ülésünkön nem tud részt venni.
Az ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően kívánok javaslatot tenni.
1.

A KEOP-7.1.0/11-2011-0100 azonosító jelű „Aba Nagyközség
ivóvízminőség-javító projekt” közbeszerzési eljárásában az eljárást lezáró döntés
meghozatala

2.

Döntés megújuló energia alapú villamosenergia-termelésről szóló pályázat
benyújtásáról

3.

A Szent István király téri szennyvíztisztító telep elbontásával kapcsolatos
döntés meghozatala

Kossa Lajos polgármester:
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom,
hogy a testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot.
1.

A KEOP-7.1.0/11-2011-0100 azonosító jelű „Aba Nagyközség
ivóvízminőség-javító projekt” közbeszerzési eljárásában az eljárást lezáró döntés
meghozatala.

Dr. Vágner Elza ügyvéd:
A KEOP-7.1.0/11-2011-0100 azonosító jelű „Aba Nagyközség ivóvízminőség-javító
projekt” kapcsán az eredeti ütemterv szerint november 16-ra le kellett volna szerződni a
kivitelezővel. Részben az adósságrendezés, részben a BM önerő pályázat miatt ez csúszott,
ezért szeptemberben került sor az előkészítésre, és október 17-én küldtük meg az
ajánlattételre felkért szervezeteknek a testület döntését követően a felhívást és az
ajánlattételi dokumentációt. Az ajánlattételi határidő november 6-a volt, a három cégből
kettő benyújtotta az ajánlatát, az ajánlatok átvizsgálását követően kiment egy hiánypótló
felhívás, mind a két ajánlattevőnek szükséges volt az ajánlatát hiánypótoltatni, közülük a
Keviterv Eger Kft. benyújtotta a hiánypótlását, a Transdowell Zrt. pedig nem. Ezért a
november 12-ére kitűzött tárgyalást megelőzően a polgármester úr gondoskodott a
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hiánypótlást nem teljesítő ajánlatának az érvénytelenné nyilvánításáról. November 12-én
tartottuk volna a tárgyalást, de a Keviterv jelezte, hogy a tárgyaláson nem tud részt venni,
ezért a tárgyalásról készült jegyzőkönyv megküldésével tájékoztattuk arról, hogy a teljességi
nyilatkozatát nyújtsa be, hogy az ajánlatában megjelölt árért és feltételekkel vállalja a
tervezési feladatoknak az elvégzését. Ugyanekkor küldtük meg a Transdowell Zrt.
ajánlatának az érvénytelenné nyilvánításáról szóló dokumentumokat, amelynek átvételéről
a visszaigazolás szintén megérkezett. November 16-án érkezett be a Keviterv Eger Kft.
teljességi nyilatkozata az önkormányzathoz, tehát a Keviterv Eger Mérnöki Kft. ajánlata
érvényes, kizáró ok az ajánlattevővel szemben nem áll fenn. Nincs akadálya annak, hogy a
képviselő-testület úgy határozzon, hogy az eljárás eredményes, és nyertes ajánlattevőnek a
Keviterv Eger Mérnöki Kft. kerüljön kihirdetésre, és az összegezés megküldésre valamint a
tervezési feladatokra vonatkozó szerződés megkötésre kerüljön. A Keviterv Kft. alvállalkozót
kizárólag 10 % alatti alvállalkozóként kíván igénybe venni, geodéziai mérnökgeológiai
munkákra, illetve a CBA készítésre, alkalmasságát saját dokumentumaival igazolta. Azon
kívül, hogy a testület dönt ennek az eljárásnak az eredményéről, illetve felhatalmazza
polgármester urat a szerződés aláírására, szükséges a támogatói okiratnak a módosítása,
ugyanis három hónapot meghaladóan fog csúszni a megvalósítás. Az ezzel kapcsolatos
dokumentumokat szintén előkészítem, csak azt az egyet kell tisztázni, hogy az egyes
mérföldkövek, amelyek a támogatói okirat 1-es mellékletében vannak, egészen pontosan
hogyan alakulnak. Tehát a támogató okirat módosításánál olyan határidőket jelöljünk meg,
amelyek biztosan betarthatóak lesznek. Az én számításaim szerint a 90 napos teljesítési
határidőt figyelembe véve legkésőbb április 30-ig ez elkészülhet. Röviden ennyit szerettem
volna elmondani, ha kérdés van, természetesen szívesen válaszolok.
Kossa Lajos polgármester:
Van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs,
aki az írásos előterjesztéssel egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

152/2012. (XI. 22.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának képvisel ő-testülete megtárgyalta az Eljárást lezáró
döntés meghozatala a KEOP-7.1.0/11-2011-0100 azonosító jel ű, „Aba Nagyközség
ivóvízminőség-javító projekt” tervezési feladatainak ellátása tárgyában folyamatban lév ő
közbeszerzési eljárásban című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Aba Nagyközség Önkormányzatának képviselő testülete a „Megbízási szerz ődés keretében a
KEOP-7.1.0/11-2011-0100 azonosító jelű, „Aba Nagyközség ivóvízminőség-javító projekt”
tervezési feladatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.
Aba Nagyközség Önkormányzatának képvisel ő-testülete az eljárás nyertesének a KEVITERV
EGER MÉRNÖKI Kft. (3300 Eger, Remenyik Zs. u. 18. fsz. 1.) ajánlattev őt hirdeti ki, akinek
ajánlata a szerződés teljesítésére vonatkozóan nettó 14.700.000,- Forint, amely összegb ől a
tervezési díj: nettó 12.200.000,- Forint, az RMT-CBA készítés díja: nettó 2.500.000,- Forint.
A Képviselő testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az eljárás eredményét a határozat
mellékletét képező összegezés megküldésével hirdesse ki, és a nyertes ajánlattev ővel a
szerződést az összegezés megküldését követ ő szerződéskötési moratóriumot követ ően
megkösse, 90 napos teljesítési határidővel.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kossa Lajos polgármester
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2.

Döntés megújuló energia alapú villamosenergia-termelésről szóló pályázat
benyújtásáról.

Kossa Lajos polgármester:
Pályázati lehetőség fog megnyílni maximum 50Kwh teljesítményű napenergia erőmű
létrehozására, amelynek a bruttó bekerülési költsége maximum 50 millió forint lehet.
Megkeresett bennünket a Solar Solution Management Kft, az intézményeink területén
lehetne felállítani ezeket az erőműveket, amelyek biztosítani tudnák az intézmények
energiaellátását. Kérem, hogy az írásos előterjesztés jóváhagyásával bízzuk meg a céget a
pályázat előkészítésével.
Aki a határozati javaslattal, az írásos előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje fel
a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

153/2012. (XI. 22.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Döntés megújuló
energia alapú villamosenergia-termelésről szóló pályázat benyújtásáról szóló napirendi
pontot és az alábbi határozatot hozta:
Aba Nagyközség Önkormányzat Képvisel ő-testülete elhatározta, hogy támogatási igényt
nyújt be a 1331/2012. (IX. 7.) Kormány határozat alapján kiírásra kerül ő Megújuló
energia alapú hő- és villamosenergia-termelés vissza nem térítend ő formában történő
támogatása (KEOP 4.10.0) tárgyú pályázati felhívásra.
A beruházás keretén belül létrehoz egy legfeljebb 50 kWh teljesítmény ű napelemes
erőművet legfeljebb 50 millió Ft összköltség ű projekt keretében, melynek 85 %-a
támogatásból, 15 %-a önerőből kerül finanszírozásra.
A Képviselő-testület vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a szükséges öner őt kedvező
kamatozású hitelből biztosítja.
A Képviselő-testület megbízza a Solar Solution Management Kft–t, hogy a pályázati
felhívásnak megfelelő dokumentációt (különösen a szükséges terveket, auditokat, el őzetes
közbeszerzési eljárás lefolytatását) készítse el, továbbá nyertes pályázat esetén a projektet
bonyolítsa le, a támogatás lehívásához szükséges elszámolásokat végezze el.
Nyertes pályázat és pályázatban való elszámolhatóság esetén fenti feladatok elvégzéséért a
Solar Solution Management Kft. részére fizetendő megbízási díj a pályázatból elszámolható
összegig, azaz a projekt 6 %-áig terjedhet.
A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy sikertelen pályázat, illetve amennyiben fenti
megbízási díj pályázatban nem elszámolható költségnek minősül a Solar Solution
Management Kft-t fenti feladatok ellátásáért díjazás nem illeti meg.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos
előkészítő intézkedéseket tegye meg, majd a pályázat benyújtását megel őzően részletes
tájékoztatást adjon.
Határidő: pályázati kiírást követő testületi ülés
Felelős: polgármester
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3.

A Szent István király téri szennyvíztisztító telep elbontásával kapcsolatos
döntés meghozatala

Kossa Lajos polgármester:
Korábbi testületi ülésünkön kiírtunk egy pályázatot az iskola szennyvíztisztító telepének az
elbontására, akkor nem érkezett ajánlat erre. Egyeztettem a kerékpárút kivitelezését végző
alvállalkozó céggel, a VDBK Építőipari és Szolgáltató Kft-vel, akik elvállalnák, hogy az
elbontandó anyagok fejében rendeznék a területet. Mindent elrendeznek és feltöltik a
területet. Aki egyetért azzal, hogy bízzuk meg a VDBK Kft-t, hogy térítésmentesen,
anyagárban tisztítsa meg a területet és a terepet elrendezze, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot és a következő határozatot hozta:

154/2012. (XI. 22.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Aba, Szent
István király téren található (Aba belterület 1135/7 hrsz.), az iskola volt szennyvíztisztító
telepét és annak felépítményeit, berendezéseit, az épületet és a kerítést el kívánja távolítani,
és a területet rendezni kívánja.
A Képviselő-testület a mellékelt szerződéstervezet szerint a feladat ellátásával
-az iskola
volt szennyvíztisztító telepének, berendezéseinek elbontásával, a terület rendezésévelmegbízza a VDBK Építő Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (8154 Polgárdi,
Batthyány utca 26. B. ép.).
A Képviselő-testület megbízási díjat, vállalkozási díjat nem fizet a vállalkozónak, a
vállalkozás a munkát a kitermelt anyagok fejében végzi el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert szerződés aláírására.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Kossa Lajos polgármester

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.
K.m.f.

Kossa Lajos
polgármester

Nagy András Botond
jegyző
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