
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20-
án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében   megtartott üléséről.

Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

                         Szász János   polgármester
                          
                         Gyöngyösi Péter képviselő                                                                 
                         Homoki-Szabó József képviselő
                         Rádi Györgyi képviselő  (3 fő képviselő-testületi tag)
                   

Tanácskozási joggal jelen van:
                         Toldi Zsolt jegyző
                         Dr. Torma Andrea aljegyző

Meghívottként jelen van:
                         Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
                         Dr. Dobák Nándor ügyvéd

Szász János polgármester
7 óra 30 perckor megnyitom a képviselő-testület ülését.
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 6 képviselőből
3 fő jelen van, így a polgármesterrel jelen van 4 fő.  
A  testületi  ülés  jegyzőkönyvének  vezetésére  Balláné  Kis  Ilona  főelőadót,  a  jegyzőkönyv
hitelesítésére  Rádi Györgyi és Gyöngyösi Péter képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (4
igen)  szavazattal elfogadja  a  2013.  december  20-i  testületi  ülés
jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett
javaslatot.



Szász János polgármester
Javaslatot teszek az ülés napirendjére  az alábbiak szerint:  
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

1.) Előterjesztés a helyi termelői piac kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárásban 
            alkalmazandó ajánlattételi felhívás elfogadása tárgyában

Előadó: Szász János polgármester

2.) Előterjesztés a helyi termelői piac kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárásban
      ajánlattételre felkért vállalkozások kiválasztása tárgyában

Előadó: Szász János polgármester

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (4
igen)  szavazattal   elfogadja  a 2013.  december 20-i   testületi  ülés
napirendjére tett javaslatot.

I. napirend

Előterjesztés a helyi termelői piac kivitelezésére kiírt
közbeszerzési eljárásban alkalmazandó

ajánlattételi felhívás tárgyában

Előadó: Szász János polgármester 

Szász János polgármester
Tisztelettel köszöntöm a testületi ülésen megjelent Dr.Dobák Nándor ügyvéd urat, akit arra
kérek, hogy a testület korábbi döntésének megfelelően legyen segítésünkre ezen az ülésen. 

Toldi Zsolt jegyző
A helyi termelői piac létesítésével kapcsolatos beruházást érintően közbeszerzési eljárást kell
lefolytatni. 
Az előző testületi ülésen kiválasztásra került az Ügyvéd Úr, aki az eljárásban közreműködik.
A képviselő-testületnek most az ajánlattételi felhívást kell elfogadni. 
 
Dr. Dobák Nándor ügyvéd
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A közbeszerzési eljárásban az önkormányzat úgy szerepel, mint ajánlatkérő. Az ajánlatkérő
felhívást készít,  a vállalkozók ajánlatot  tesznek. Három ajánlatkérőnek kell  megküldeni az
ajánlattételi felhívást, amelyet az önkormányzat készít el.
Az  ajánlattételi  felhívásnak  és  dokumentációnak   tartalmaznia  kell,  hogy  mire  van
szükségünk, mit kívánunk megvalósítani, az útmutatót, hogy az ajánlattevőnek hogyan kell
elkészíteni az ajánlatát. 

Az ajánlattételi felhívás tartalmazza a közbeszerzési eljárás fajtáját, ami most  meghívásos,
nyílt  eljárás,  tekintettel  arra,  hogy az építési  beruházás  becsült  értéke nem el  a százötven
millió forintot. A közbeszerzés becsült értéke: nettó 15.725.016,- Ft.
Az  ajánlati  felhívásban  szereplő  teljesítési  határidő:  2014.  március  30.  Különféle
biztosítékokat  írtunk  elő  az  ajánlatot  tevők  részére  ilyen  a  jótállási  kötelezettség,  ami  a
jogszabályi  előírásoknak megfelelő de legalább 36 hónap, a jólteljesítési  biztosíték, ami a
nettó  vállalási  ár  1 %-a,  a késedelmi  kötbér,  amelynek  mértéke a teljes nettó  szerződéses
ellenérték 0,2 %-a, és meghiúsulási kötbér, amelynek értéke a nettó ajánlati ár 15%-a.
Ennél  a  beruházásnál  valószínűleg  a  határidő  meghosszabbításra  lesz  szükség.  Építési
kivitelezéssel  foglalkozó szakemberek szerint  március  30-ig lehetetlen  befejezni,  de olyan
állapotba kell hozni, hogy a használatbavételei engedély iránti kérelmet be tudjuk nyújtani. 
Ha a képviselő-testület elfogadja az ajánlattételi meghívást, akkor ki küldjük a testület által
meghatározott vállalkozók részére. Az ajánlattételi határidő 2014. január 8.
A  beérkezett  ajánlatokat  meg  kell  nézni,  hogy  érvényesek-e,  formailag  és  tartalmilag
megfelelnek-e  a  közbeszerzési  törvényben,  az  ajánlati  felhívásban  meghatározott
szempontoknak  és  feltételeknek.  A  legalacsonyabb  összegű  ellenszolgáltatást  nyújtót  kell
kiválasztani. 
Ha meg van a nyertes ajánlattevő,  10 napig nem köthetünk vele szerződést.  Ha lezárult  a
beruházás egy elszámolást kell készíteni. Az elszámolási határidő 2014. május 30.

Szász János polgármester
Megkérdezem, hogy van-e kérdése valakinek az elhangzottakkal kapcsolatban.

Homoki-Szabó József képviselő
Én az első pillanattól nem támogattam a piac beruházást, így nem fogom támogatni az ajánlati
felhívás kiadását sem. 

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a közbeszerzési  eljárásban alkalmazandó
ajánlattételi felhívás tartalmának és formájának elfogadását.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 1 nem  szavazati
aránnyal a következő határozatot hozza:
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284/2013. (XII. 20.) ÖKT. határozat
Helyi termelői piac kivitelezésére kiírt
közbeszerzési eljárásban alkalmazandó
ajánlattételi felhívás elfogadása

HATÁROZAT:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász
János  polgármester  –  a  helyi  termelői  piac  kivitelezésére  kiírt  közbeszerzési
eljárásban  alkalmazandó  ajánlattételi  felhívás  elfogadásáról  szóló  –
előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  az  ajánlattételi  felhívást  a  határozat
mellékletét képező formában és tartalommal elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős:    képviselő-testület

Szász János polgármester
A képviselő-testület a tanyafejlesztési pályázat keretében megvalósítandó helyi termelői piac
kivitelezésére kiírt  közbeszerzési  eljárásban ajánlattételre  kérné fel  az ELŐ-SZER Kft-t,  a
RE-CONCRET Kft-t és az DOBOSSY-BAU Kft-t. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. 

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 1 nem  szavazati
aránnyal a következő határozatot hozza:
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285/2013. (XII. 20.) ÖKT. határozat
A helyi termelői piac kivitelezésére kiírt
közbeszerzési eljárásban ajánlattételre
felkért vállalkozások kiválasztása

HATÁROZAT:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász
János  polgármester  –  a  helyi  termelői  piac  kivitelezésére  kiírt  közbeszerzési
eljárásban  ajánlattételre  felkért  vállalkozások  kiválasztásáról  szóló  –
előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  a  tanyafejlesztési  pályázat  keretében
megvalósítandó helyi termelői piac kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárásban
ajánlattételre kéri fel az alábbi vállalkozásokat:

• ELŐ-SZER Kft. 6100 Kiskunfélegyháza, Kert utca 10.
• RE-CONCRET Kft. 6000 Kecskemét, Csongrádi utca 45.
• DOBOSSY-BAU Kft. 2750 Nagykőrös, Dr. Kiss Sándorné utca 1.

Határidő: folyamatos
Felelős:    képviselő-testület

Szász János polgármester
Megállapítom,  hogy a képviselő-testület  részéről  kérdés,  egyéb bejelentés  nincs,  a testület
ülését 8 óra 20 perckor bezárom.

K.m.f.

 Szász János Attila                                                           Toldi Zsolt 
polgármester                                                                          jegyző
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Rádi Györgyi                    Gyöngyösi Péter

jegyzőkönyv-hitelesítők
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