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Nagydorog Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete

7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81.
Tel.: 75/ 532- 019, Fax: 332-047

e-mail: nagydorogonk@axelero.net



Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi határozatokat fogadta el:

16/2009.(II. 16.) ÖH. számú határozat a KVG Zrt. szelektív hulladékgyűjtésre
vonatkozó ajánlatának elfogadásáról

17/2009.(II. 16.) ÖH. számú határozat Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának
a „Paks és Térsége hulladékgazdálkodási
rendszer” kialakítását célzó ún. „csökkentett
beruházási igényű projekthez” való
csatlakozása tárgyában

18/2009.(II. 16.) ÖH. számú határozat a Dunaág Kft. által a 2009. év folyamán
elvégzendő rekonstrukciós munkálatok
körének jóváhagyása tárgyában

19/2009.(II. 16.) ÖH. számú határozat a „Nagydorog Nagyközség
szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása”
tárgyú projekt előkészítéséhez kapcsolódó
szolgáltatások beszerzése iránt kiírandó
közbeszerzési eljárás lebonyolítására
beérkezett ajánlatok elbírálása tárgyában

20/2009.(II. 16.) ÖH. számú határozat Nagydorog Nagyközség Önkormányzata
2009. évi közbeszerzési tervének
elfogadásáról

mailto:nagydorogonk@axelero.net
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Az ülés alkalmával a képviselő-testület az alábbi rendeleteket alkotta:

Nagydorog Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-
testületének
2/2009.(II.17.) ÖR. rendelete

az önkormányzat 2009.
évi költségvetéséről

Hatálybalépés:
2009. február 17.

Nagydorog Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-
testületének
3 /2009. (II.17.) ÖR. rendelete

a köztisztaság
fenntartásáról szóló
2/1991. ( VII.1.) ÖR
rendelet módosításáról

Hatálybalépés:
2009. március 1.
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2009. február 16-án 17.00 órai kezdettel megtartott általános célú közmeghallgatással

egybekötött képviselő-testületi üléséről

Az ülés helye: Sportcsarnok Klub helyisége Nagydorog, Kossuth L.u.67/B.

Jelen vannak: Dobri István polgármester,
Veres Imre alpolgármester,
Bartha Gergely,
Böndörné Jaksa Judit,
Hahn Róbert,
Hosnyánszki Jánosné,
Jankovics László
Kajári Gábor,
Kishonti János,
Szabó J. Csabáné képviselők

Tanácskozási joggal jelen van: dr. Sátor Vera  jegyző

Az ülésen jelen van továbbá 50 fő érdeklődő választópolgár.

Dobri István polgármester: Köszönti a közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi
ülésen megjelent érdeklődőket és a képviselő-testület tagjait. A képviselő-testület ülését
megnyitja, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 10 fő képviselőből
10 fő jelen van. Javasolja az írásos meghívóval azonos napirend elfogadását.

A képviselő-testület a polgármester napirendi javaslatát egyhangúlag, 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, az alábbiak szerint:

N A P I R E N D :

1./ 2009. évi költségvetési rendelet megalkotása. ( Írásos előterjesztés )
Előadó: Dobri István polgármester

2./ A KVG ZRT.  szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó ajánlata, valamint a
köztisztaság fenntartásáról szóló 2/1991. (VII.1.) rendelet módosítása.
( Írásos előterjesztés)
Előadó: Dobri István polgármester

3./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának a „Paks és Térsége
hulladékgazdálkodási rendszer” kialakítását célzó ún. „csökkentett beruházási
igényű projekthez” való csatlakozása. ( Írásos előterjesztés )
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Előadó: Dobri István polgármester

4./ A Dunaág Kft. által a 2009. év folyamán elvégzendő rekonstrukciós munkálatok
körének jóváhagyása. ( Írásos előterjesztés )
Előadó: Dobri István polgármester

5./ A „ Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyú
projekt előkészítéséhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése iránt kiírandó
közbeszerzési eljárás lebonyolítására beérkezett ajánlatok elbírálása.
( Írásos előterjesztés )
Előadó: Dobri István polgármester

6./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi közbeszerzési tervének
elfogadása. ( Írásos előterjesztés )
Előadó: Dobri István polgármester

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S :

Dobri István polgármester: Átadja a szót Veres Imre alpolgármesternek.

Veres Imre alpolgármester: A napirend tárgyalását megelőzően a hagyományokhoz híven
Polgármester Úr ad tájékoztatást az elmúlt év eseményeiről és az idei évre tervezett
feladatokról. Ezt követően a Képviselő-testület várja az Önök javaslatait, kérdéseit,
hozzászólásait.

Dobri István polgármester: Röviden ismerteti a 2008-as év beruházásait, a település
költségvetését, valamint a 2009. évre tervezett felújításokat.
Tájékoztatja a megjelenteket a beadott pályázatokról, illetve a már e téren elért
eredményekről.

Pályázatok:

- Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása.
- Ivóvíz minőség javítása.
- Rendőrségi épület külső felújítása.
- Játszótér. park, parkoló kialakítása.
- Sportcsarnok felújítás.
- Út a munkához program.

Legnagyobb mértékű beruházás a „ Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és
szennyvíztisztítása”
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I. forduló – melyet már elnyertünk- a

Nettó összeg: 41 500 000,- Ft
Támogatás: 35 275.000,- Ft
A kedvezményezetett terheli a saját rész + áfa.

II. forduló

Nettó összeg: 1 106 000 000,- Ft
Várható támogatás: 940 458 000,- Ft
A kedvezményezetett terheli a saját rész+áfa

A tervezett zárás 2013 januárjában várható.

Kérem, hogy a jelen lévők mondják el véleményüket, illetve tegyék fel kérdéseiket.

Bartha Sándor Nagydorog, Jókai utcai lakos: Az ivóvíz ellátás az utóbbi 2-3 hónapban
nem megoldott, ugyanis iszap és egyéb szennyeződések érezhetőek vízfogyasztás közben.
A postával szembeni buszmegálló építése ügyében tesz javaslatot, ugyanis őszi-téli
időszakban nincs biztosított fedett megálló a várakozó utasok számára.
A Paksi utcai buszmegállónál nagyobb esőzés esetén megáll a víz, mely nehezíti az
autóbuszok megállását.
Javasolja a Széchényi utcától a buszmegállóig, valamint a Zalka Máté utcában a lakóházaktól
az útkereszteződésig járda kiépítését.

Dobri István polgármester: Az ivóvíz minőségére vonatkozóan elmondja, hogy a
közelmúltban óracserékre került sor, mely okozhatta a felvetett problémát, de az egészségre
nem veszélyes.
A postával szembeni buszmegállóval kapcsolatban a műszakis kollegával utánanéznek, hogy
milyen megoldás található.
A Paksi buszmegálló vonatkozásában elmondja, hogy abban az esetben a probléma okozója,
hogy az aszfalt megsüllyedt.
A Széchényi és a Zalka utca járdaépítésével kapcsolatban közösen felmérik a teendőket.

Dobri István polgármester: Amennyiben a lakosság részéről nincsen több hozzászóló,
megkezdjük a mai képviselő-testületi ülés napirendjének tárgyalását. Kérem az érdeklődőket,
hogy vegyenek részt az ülés további részein is.
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N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :

1./ 2009. évi költségvetési rendelet megalkotása.
Előadó: Dobri István polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Dobri István polgármester: A 2009. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítésénél
figyelembe vettük a 2008. évi CII. törvényt, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvényben foglaltakat.
A 2009. évi költségvetési rendelet-tervezet táblázataiban az I. fordulóra készített szöveges
előterjesztésben leírtakat vettük figyelembe. Néhány esetben történt változás, a falunapi
támogatást 300 e Ft-tal megemeltük az előző évhez képest. Így a mérleg főösszeg valamint a
hiány összege is 300 e Ft-tal emelkedett.

Összefoglalva : Az összes számba vehető bevétel:  572 187 e Ft
Tervezett kiadás:                             602 423 e Ft

3 135 e Ft fejlesztési
27 101 e Ft működési

hiány várható.

Összességében változatlanul elmondható, hogy a várható pénzmaradvánnyal és megfontolt
gazdálkodással biztosított lehet a jelenlegi hiány kezelése.

Jankovics László: Javasolja, hogy a költségvetési rendelet a jelenlegi előterjesztésnek
megfelelő formában kerüljön elfogadásra. A rendelet módosítására év közben is adódik
lehetőség, ha a költségvetés úgy kívánja.

Dobri István polgármester: Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban több
hozzászólás, kérdés nem történt.

Kéri képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt rendelet tervezetet elfogadni
szíveskedjenek.

A képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotja:

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2009. (II.17. ) ÖR. rendelete

az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
A rendelet hatályba lépésének napja 2009. 02.17.

Jankovics László: Elnézést kér, de távoznia kell.

Jankovics László képviselő elhagyja az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 9 főre
csökken. A képviselő-testület határozatképes.
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2./ A KVG ZRT. szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó ajánlata, valamint a
köztisztaság fenntartásáról szóló 2/1991. (VII.1.) rendelet módosítása.
Előadó: Dobri István polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Dobri István polgármester: A KVG Zrt. – több tárgyalási fordulót követően - megküldte
önkormányzatunk részére az általa Bölcske, Gerjen, Madocsa és Nagydorog településeken
vállalt szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével kapcsolatos előzetes ajánlatát.

Az előzetes ajánlat a következőket rögzítette:

- heti 1 alkalommal történő ingatlanonkénti vegyes hulladékgyűjtés,
- évi 1 alkalommal történő lomtalanítás,
- szelektív gyűjtősziget telepítés és havi 1 alkalommal történő ürítés,
- zöldhulladék évi 10 alkalommal történő elszállítása,
- temetőből koszorúk, sírcsokrok elszállítása 2 havonta 1 alkalommal

A szolgáltatásra az írásos ajánlat szerint az idei évben 205 Ft + ÁFA/120 literes kukaedény
ürítési díj nyújtott volna fedezetet.

Újabb tárgyalás eredményeként a szolgáltató az ismertetett ajánlatot a következőképpen
módosította:

- heti 1 alkalommal történő ingatlanonkénti vegyes hulladékgyűjtés,
- évi 1 alkalommal történő lomtalanítás,
- szelektív gyűjtősziget telepítés és havi 1 alkalommal történő ürítés,
- zöldhulladék évi 10 alkalommal történő elszállítása,
- temetőből koszorúk, sírcsokrok elszállítása heti 1 alkalommal

Mindezeket 200 Ft + ÁFA/120 literes kukaedény ürítési díj ellenében vállalnák.

A módosított ajánlat elfogadását javasolom azzal a kiegészítéssel, hogy a határozatban
kerüljön rögzítésre a korábban megküldött (2009. január 12-én kelt) közszolgáltatási
szerződés módosítás tervezetében feltüntetett, a szelektív hulladékgyűjtő edények
darabszámára való utalás, azaz a 4 db edényzet telepítésének kötelezettsége.

Nyilvánvaló az is, hogy az új díjszabás csak a szelektív hulladékgyűjtési közszolgáltatás
megindításától léphet hatályba, anélkül, hogy ezzel kapcsolatban a közszolgáltató az
eredetileg ajánlott és az elfogadni javasolt díjtételek közötti különbözet (5,- Ft) megfizetésére
követelést támaszthatna.

Kajári Gábor: Az előterjesztésben tájékoztatást kaptunk 4 db szelektív hulladékgyűjtő sziget
kialakításáról. Javasolná 5 db sziget kihelyezését.

Dobri István polgármester: Tájékoztatja a képviselő testület, hogy összességében azért
kerül 4 db edényzet kitelepítésre, mert 800 lakosra egy darab kihelyezése a megállapított.

Hosnyánszki Jánosné: A pénteki szemétszállításra vonatkozóan lenne-e lehetőség útvonal
tervet kérni a KVG Zrt-től, mivel előfordult, hogy a megjelölt  időponttól több esetben
eltértek?
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Dobri István polgármester: Felveszi a kapcsolatot a KVG Zrt-vel a képviselő asszony
felvetésével kapcsolatban.

Dobri István polgármester: Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban több
hozzászólás, kiegészítés nem történt.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot és az
előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen!

A képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a
következő határozatot hozza:

16/2009. (II.16.) Öh. számú határozat
a KVG Zrt. szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó ajánlatának elfogadásáról
1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KVG Zrt.

(székhelye: 7400 Kaposvár, Cseri út 16., képviseli: Püspök Rudolf elnök-
vezérigazgató) szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó ajánlatát az alábbi  tartalommal
fogadja el:

- heti 1 alkalommal történő ingatlanonkénti vegyes hulladékgyűjtés,
- évi 1 alkalommal történő lomtalanítás,
- 4 db szelektív gyűjtősziget telepítése és havi 1 alkalommal történő ürítése,
- zöldhulladék évi 10 alkalommal történő elszállítása,
- temetőből koszorúk, sírcsokrok elszállítása heti 1 alkalommal

A fenti szolgáltatásra a 2009. évben a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének
időpontjától kezdődően 200,- Ft + ÁFA/120 literes kukaedény ürítési díj nyújt fedezetet.
Ez a díj minden évben legfeljebb az infláció mértékével emelkedik, amennyiben a
szolgáltatás volumenében vagy jogszabályi követelményeiben nem történik változás.

A KVG Zrt. az eredetileg megajánlott és az önkormányzat által elfogadott díjkülönbözet
(5,- Ft + ÁFA/120 literes kukaedény) megfizetésére az önkormányzattal szemben
követelést nem támaszt.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közszolgáltatót az 1. pontban
foglaltakról értesítse.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés 1.
pontban rögzített tartalommal történő aláírására.

Határidő: az 1. pontban foglaltak tekintetében: azonnal

a 2. pontban foglaltak tekintetében: 2009. február 20.

a 3. pontban foglaltak tekintetében: értelemszerűen, a közszolgáltatatási
szerződés-tervezet megérkezése
után azonnal

A képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotja:
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Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2009. ( II.17.) ÖR. rendelete

a köztisztaság fenntartásáról szóló 2/1991. ( VII.1.) ÖR rendelet módosításáról
A rendelet hatályba lépésének napja 2009. március 01.

3./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának a „Paks és Térsége
hulladékgazdálkodási rendszer” kialakítását célzó ún. „csökkentett beruházási
igényű projekthez” való csatlakozása.
Előadó: Dobri István polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Dobri István polgármester: 2008. tavaszán Paks Város Önkormányzata, mint gesztor, egy
alakulófélben lévő hulladékgazdálkodási társulás nevében pályázatot nyújtott be a KEOP
1.1.1 azonosító számú kiírásra.

A pályázat a „Paks és Térsége hulladékgazdálkodási rendszer” kialakítását célozta meg, mely
a lakossági hulladék begyűjtésére és annak kezelésére, ártalmatlanítására szerveződött. A
pályázathoz hat Paks környéki település (Bölcske, Gerjen, Györköny, Madocsa, Nagydorog és
Pusztahencse) önkormányzata adott szándéknyilatkozatot a rendszerbe való belépésről.

A pályázat támogatást nyert, Paks Város Önkormányzata a támogatási szerződést megkötötte.

Az eredeti feltételek szerint a részt vevő településeknek 10 %-os önrésszel kellett számolniuk,
ez azonban a pályázat kiírása idejére 30 %-ra nőtt. Végül a támogatási szerződést Paks Város
Önkormányzata felmondta és egy egyszerűbb rendszer kidolgozását kezdte meg szakértő cég
bevonásával.

A jelenlegi pályázati kiírás tervezet szerint a maximális támogatási arány 85 %-ra változott. A
pályázat kiírásának várható ideje 2009. február-március. A beruházás megkezdésének
legközelebbi időpontja 2010 nyara, rendszer 2011-ben kezdheti meg működését.

A mai árakon a rendszer bekerülési költsége 835 millió forint lenne, így az egyes
településeket jóval kisebb önrész terhelné. Nagydorog esetében ez az összeg 11,8 millió
forintot tenne ki.

Barta Gergely: Jelenleg a KVG Zrt.-vel van szerződésünk, mely 2013-ban lejár. Ezt
követően a KVG Zrt. és az Önkormányzat között kötött fennálló szerződés véglegesen
érvényét veszíti? Ki lesz akkor a szolgáltató?

Dobri István polgármester: Ez most még nem tudható, erre jelen esetben egyértelmű válasz
nem adható.

Barta Gergely: Az előterjesztésben megjelenített 11,8 millió forint a hulladék
odaszállíthatóságát biztosítaná, vagy bizonyos mértékű tulajdoni részt is?

Dobri István polgármester: Tulajdoni részt is jelent, de ez a csatlakozás elsősorban nem
haszonszerzésről szól, hanem arról, hogy az Önkormányzatok önköltséges áron tudják
megvalósítani a szemétszállítást.
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Kishonti János: Az önkormányzatnak a hozzájárulást mely időpontban kell befizetnie?

Dobri István polgármester: A hozzájárulás megfizetésére a megvalósulás időpontjáig kell,
hogy sor kerüljön.

Barta Gergely: Mi történne abban az esetben, ha a KVG Zrt. alacsonyabb szállítási díjat
állapítana meg mint Paks ?

Dobri István polgármester: Nem tartja valószínűnek, már csak a távolság szempontjából
sem.

Kishonti János: A KVG Zrt- vel kötött szerződés alapján éves szinten  mennyi az átutalásra
kerülő összeg ?

Dobri István polgármester: Havonta 550.000,- Ft kerül átutalásra.

Dobri István polgármester: Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban több
hozzászólás, kérdés nem történt.

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásban kiadott javaslatot elfogadni szíveskedjen,
azzal, hogy az 5. pontban említett konzorciumi szerződés tervezet a mai napig nem érkezett
meg a hivatalba, így az arra vonatkozó szövegrészek nélkül szavazzanak a javaslatról!

A képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a
következő határozatot hozza:

17/2009. (II.16.) Öh. számú határozata
Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának a „Paks és Térsége hulladékgazdálkodási
rendszer” kialakítását célzó ún. „csökkentett beruházási igényű projekthez” való
csatlakozása tárgyában
1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon

szándékát, hogy a „Paks és Térsége hulladékgazdálkodási rendszer” kialakítását célzó
ún. „csökkentett beruházási igényű projekthez” csatlakozni kíván.

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt megvalósítását
követően a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjak megállapítása
során a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésével összefüggő összes
közszolgáltatói költséget (beleértve az eszközök és műtárgyak amortizációját is) a
megállapítandó díjakban elismeri.

3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2. pontban foglalt vállalás nem
teljesítése esetén a közszolgáltató ezen üzletágán képződő veszteségét a
közszolgáltatás igénybevételének arányában megtéríti.

4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a kötelező közszolgáltatás
igénybevételéhez kapcsolódó helyi kedvezmények, mentességek megállapítása esetén
a kedvezményezettek, mentesítettek helyett a közszolgáltatási díjat Nagydorog
Nagyközség Önkormányzata megfizeti a közszolgáltató részére.

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közszolgáltatót az 1-4. pontban
foglaltakról értesítse.
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Határidő: az 1-4. pontban foglaltak tekintetében: azonnal

az 5. pontban foglaltak tekintetében: 2009. február 20.

Felelős: Dobri István polgármester

4./ A Dunaág Kft. által a 2009. év folyamán elvégzendő rekonstrukciós munkálatok
körének jóváhagyása.
Előadó: Dobri István polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Dobri István polgármester: A Dunaág Kft. értesítette az önkormányzatot az általa a 2009.
év folyamán elvégzendő rekonstrukciós munkálatok köréről.

A Dunaág Kft., az Aquainvest Kft. és az önkormányzat között 2005. november 30-án kelt
Gazdasági Keretmegállapodás 3.1. pontja tartalmazza az önkormányzati tulajdonú
víziközművek működtetésbe adásának 25 éves időtartama alatt a Dunaág Kft. által
elvégzendő rekonstrukciós munkálatok keretösszegét, mely évente a szolgáltatási díjak
emelkedésének mértékével arányosan nő.

A Dunaág Kft. és az önkormányzat által megkötött Működtetési Szerződés alapján a felek a
szükséges rekonstrukciós munkák rendjét közös egyetértéssel határozzák meg.

Kajári Gábor képviselő úr javaslatával és segítségével egyeztetésre került a közkutak
bezárása, valamint nyolc család esetében a hálózati ivóvíz bevezetése a Dunaág Kft., az
önkormányzat valamint a tulajdonos együttes közreműködésével. Kettő darab ivókút kerülne
kihelyezésre a Rákóczi utca, valamint „ Orosz Emlékmű” területén.

Barta Gergely: A nyolc család esetében mi a biztosíték arra, hogy a hálózati ivóvíz
bevezetését követően rendszeresen kiegyenlítik a számlát?

Kajári Gábor: Biztosíték e téren nincs, de a kapacitás leszűkítésével korlátozható, illetve
megvonható az ivóvíz ellátásuk. A Dunaág és az Önkormányzat a szükséges lépéseket
megtette, ezt követően jogilag védettek vagyunk.

Dobri István polgármester: Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban több
hozzászólás nincsen.

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen!

A képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a
következő határozatot hozza:
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18/2009. (II.16.) Öh. számú határozat
a Dunaág Kft. által a 2009. év folyamán elvégzendő rekonstrukciós munkálatok körének
jóváhagyása tárgyában
1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaág Kft. által a

2009. év folyamán elvégzendő rekonstrukciós munkálatok körét az alábbiak szerint
jóváhagyja:

Feladatok db egységár Ft/db összesen
Tűzcsap ellenőrzés,
felmérés, vízhozamok
és nyomásviszonyok
mérése, táblázás

55 12.000 660.000

Tűzcsapfestés (3
rétegű)

4 6.200 24.800

Tűzcsapjavítás (2008.
év felmérése alapján)

11 48.000 528.000

Tűzcsap csere
(várható)

3 150.000 450.000

Vízmérő akna teljes
felújítása (vízmérő,
elzáró szerelvények,
visszacsapó,
kötőidomok)

200 15.000 3.000.000

összesen 4.662.800,- Ft
Közkutak lezárása 16 0 0

(nettó költségek)

2. Az 1. pontban elvégzett munkálatok fedezete a Gazdasági Keretmegállapodás 3.1.
pontja szerinti rekonstrukciós keret.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közszolgáltatót az 1-2. pontban
foglaltakról értesítse.

Határidő: az 1. pontban foglaltak tekintetében: azonnal

a 3. pontban foglaltak tekintetében: 2009. február 20.

Felelős: Dobri István polgármester

5./ A „ Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyú
projekt előkészítéséhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése iránt kiírandó
közbeszerzési eljárás lebonyolítására beérkezett ajánlatok elbírálása.
Előadó: Dobri István polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Dobri István polgármester: A „Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és
szennyvíztisztítása” tárgyú projekt (KEOP 1.2.0/1 F-2008-0198 azonosító számú nyertes
pályázat) előkészítéséhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése iránt kiírandó közbeszerzési
eljárás lebonyolítására három ajánlattevőtől kértünk be ajánlatot.



14

Az előkészítő tevékenységekre vonatkozó kimutatás az előterjesztésben részletesen
ismertetésre került.

A beruházást kivitelező kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására
beérkezett ajánlatok a következők:

- Deák Ügyvédi Iroda Szekszárd nettó 3 millió Ft,
- SEBIBER Bt. Kakasd nettó 3.400.000,- Ft,
- „MÁRTON-INVEST” Bt. Pécs nettó 3.450.000,- Ft.

Dobri István polgármester: Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban
hozzászólás nem érkezett.

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.!

A képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a
következő határozatot hozza:

19/2009. (II.16.) Öh. számú határozata
a „Nagydorog Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyú projekt
előkészítéséhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése iránt kiírandó közbeszerzési
eljárás lebonyolítására beérkezett ajánlatok elbírálása tárgyában
1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Nagydorog

Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyú projekt kivitelezése
iránt kiírandó közbeszerzési eljárás lebonyolítására beérkezett ajánlatok közül a
DEÁK ÜGYVÉDI IRODA ajánlattevő ajánlatát nyilvánítja nyertesnek.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt
ajánlattevővel az ott megjelölt tárgyban a szerződést aláírja.

Határidő: az 1. pontban foglaltak tekintetében: azonnal

a 2. pontban foglaltak tekintetében: a soron következő képviselő-
testületi ülésig

Felelős: Dobri István polgármester

6./ Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi közbeszerzési tervének
elfogadása.
Előadó: Dobri István polgármester
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Dobri István polgármester: A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5. § (1)
bekezdés értelmében a Kbt. 22. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők – kivéve az
V. és VII. fejezet szerint eljáró ilyen ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés
során az ajánlatkérésre feljogosító szervezetet – a költségvetési év elején, lehetőség szerint
április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre
tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg
kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.
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Böndörné Jaksa Judit: Közbeszerzési terv módosítására időközben is van lehetőség?

dr. Sátor Vera jegyző: Közbeszerzési tervet lehet módosítani, sőt kell is, - megadva a
módosítás indokát is- ha előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb
változás merülne fel.

Dobri István polgármester: Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban több
hozzászólás nem történt.

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen!

A képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a
következő határozatot hozza:

20/2009. (II.16.) Öh. számú határozat
Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2009. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évre
vonatkozó közbeszerzési tervét az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dobri István polgármester

7.) EGYEBEK

Dobri István polgármester: Röviden tájékoztatja a képviselőtestület a 2009. évre tervezett
munkákról.

Mivel az egyebek napirendi pont keretében hozzászólás bejelentés nem hangzott el,
Dobri István polgármester a képviselő-testület ülését 18.50 órakor befejezettnek
nyilvánítja.

Kmf

Dobri István sk. dr. Sátor Vera sk.
polgármester jegyző


