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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október
26-án  15.00 órai kezdettel megtartott, rendkívüli nyilvános üléséről,
Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37. szám alatt.

Jelen vannak:
szavazati joggal:   Kravecz Lászlóné polgármester

Bernula István
Farkas László
Fekete Sándorné
Kocsis Sándor alpolgármester
Kovács Jolán
Lipót Pál Józsefné
Maszel László
Ország Mihály András
Rabné Nánási Eszter
Sztahó István
Vajasné Kovács Éva képviselők.

tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző

Kravecz Lászlóné polgármester köszönti a  Képviselő-testület tagjait.  Megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, mivel a 12 fős testület 12 tagja megjelent. Javaslatára az ülés napirendjét
a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el:

1.) Települési szilárd hulladék gyűjtése, ártalmatlanító helyre szállítása és
ártalmatlanítása, zöldhulladék elszállítása, a köztemetőben keletkező hulladék
elszállítása, évente kétszeri lomtalanítás és lakossági veszélyes hulladékgyűjtő
akció elvégzése tárgyú - közbeszerzési eljárás kiírása

     Előadó: Kravecz Lászlóné polgármester.

Kravecz Lászlóné polgármester részletesen tájékoztatja a képviselő-testületet a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Javasolja az Edictum Önkormányzati és Pénzügyi Tanácsadó Bt. (1222. Budapest, Arany
János út 124/b., képviseli: Magyar Mónika ügyvezető igazgató) megbízását fenti tárgyban,
általános egyszerű közbeszerzési eljárás lebonyolításával, amely az alábbi részfeladatokat
elvégzését foglalja magába:

1.1 Az Ajánlattételi felhívás és dokumentáció kidolgozása, amely magában foglalja az ajánlattevők
pénzügyi és műszaki alkalmassági szempontjainak, a bírálati szempontnak valamint az értékelési
elveknek, módszereknek a megfogalmazását, és a vállalkozási szerződés-tervezet kidolgozását.

1.2 Bírálati lap-tervezetek elkészítése, szakértői közreműködés a benyújtott ajánlatok értékelésében,
és annak az illetékes döntéshozó részére történő bemutatása.

1.3 Az eljárási cselekmények levezetése,
1.4 A kiegészítő tájékoztatás megadása a Kbt.-ben megfogalmazottak szerint,
1.5 Az eljárást folyamán a jogszabályban előírt jegyzőkönyvek (bontási, bíráló munkacsoporti,

valamint eredményhirdetési), összegzések, elkészítése.
1.6 Az eljárás teljes körű dokumentálása,
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1.7 Az eljárás jogszerűségének felügyelete minden, az adott beszerzéssel kapcsolatos eljárási
cselekményt illetően,

1.8 Kapcsolattartás a Közbeszerzési Tanácsa illetékes szerveivel.

Ismerteti az előzetes dokumentáció tartalmát, melyet a közbeszerzési eljárás kiírásához
elfogadásra javasol.

Várja a kérdéseket észrevételeket.

Megállapítja, hogy kérdés nem merült fel. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a
települési szilárd hulladék gyűjtése, ártalmatlanító helyre szállítása és ártalmatlanítása,
zöldhulladék elszállítása, a köztemetőben keletkező hulladék elszállítása, évente kétszeri
lomtalanítás és lakossági veszélyes hulladékgyűjtő akció elvégzése tárgyú - közbeszerzési
eljárás kiírásával, szavazzon.

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fős
Képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:

147/2009. (X.26.) sz. Kt.  h a t á r o z a t

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 350.000,- Ft + ÁFA díjazás ellenében megbízza az
Edictum Önkormányzati és Pénzügyi Tanácsadó Betéti
Társaságot a Nyáregyháza Települési szilárd hulladék
gyűjtése, ártalmatlanító helyre szállítása és ártalmatlanítása,
zöldhulladék elszállítása, a köztemetőben keletkező
hulladék elszállítása, évente kétszeri lomtalanítás és
lakossági veszélyes hulladékgyűjtő akció elvégzése tárgyú
egyszerű közbeszerzési eljárás lebonyolításával.

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
szükséges megállapodást aláírja.

Felelős: Kravecz Lászlóné polgármester
Határidő: azonnal

Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirenden szereplő kérdést a
képviselő-testület megtárgyalta. Egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett, a
rendkívüli nyilvános ülést 15.30 órakor bezárja.

- kmf -

       Kravecz Lászlóné                                                                                    Zinger Miklós
polgármester                                                                                             jegyző


