
SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

                       KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

                                         

71-15/2011.  

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-án, 

14
00

 órakor tartott rendkívüli üléséről.     

 

Az ülés helye: városháza nagyterme 

 

Jelen voltak: Csőszné Kacz Edit polgármester  

dr. Mihócs Zsolt alpolgármester, Csősz László, Körtés István, Szabó Attila, 

Torma József képviselők 

Bárdos László címzetes főjegyző 

 

Meghívott: Nagy Noémi a Polányi Ügyvédi Iroda képviseletében 

Kossa István a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság tagja, 

mint a társulás elnöke is 

                   Nagy Károly műszaki ügyintéző 

 

Távolmaradt: Zsolnai István képviselő igazoltan, távolmaradását előzetesen bejelentette. 

           Orsós István a Simontornyai Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

 

Csőszné Kacz Edit polgármester köszöntötte a megjelenteket, ismertette az ülés összehívá-

sának indokait, megállapította a határozatképességet, majd az ülést megnyitotta. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjére 

vonatkozó javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta, s a 

napirendet a következők szerint állapította meg: 

 

 

N A P I R E N D 

 

I.) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító számú és Simontornya Város Szennyvízelvezetése 

és Szennyvíztisztítása elnevezésű projekt tekintetében a kiviteli terv készítésére lefolytatott 

közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztása. 

 

     Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

II.) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító számú és Simontornya Város Szennyvízelvezeté-

se és Szennyvíztisztítása elnevezésű projekt tekintetében a projektmenedzsmenti felada-

tok ellátására lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztása. 

 

       Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 
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I.) napirendi pont 

 

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító számú és Simontornya Város 

Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása elnevezésű projekt tekintetében a 

kiviteli terv készítésére lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlatte-

vőjének kiválasztása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

Nagy Noémi a Polányi Ügyvédi Iroda képviselője: Az ülésen, mint a simontornyai projekt 

felelőse van jelen. A szennyvíz projekttel kapcsolatosan két eljárást bonyolítottak le, a csator-

nára vonatkozó kiviteli terv, valamint a projektmenedzsmenti feladatokra vonatkozó megbízá-

si szerződés megkötése vonatkozásában. 

A kiviteli tervre vonatkozó eljárás keretében november 4-én három ajánlattevőnek küldték 

meg az ajánlattételi felhívást és a dokumentációt. Az ALBA GEOTRADE Zrt. (Székesfehér-

vár) és a Víziterv Alba Kft. (Székesfehérvár) nyújtotta be ajánlatát, a kettő közül az ALBA 

GEOTRADE Zrt. ajánlata volt a kedvezőbb. A Víziterv Alba Kft. nem teljesítette határidőre a 

hiánypótlási felhívásban kérteket, ezért az ajánlata érvénytelen volt, de szerencsére a jobbik 

ajánlat érvényes volt.  

A képviselő-testület által meghatározott bírálati szempontoknál az ajánlati ár vonatkozásában 

20.996.000 Ft-ot ajánlott meg az ALBA GEOTRADE Zrt., a teljesítési napokat 122 napban 

jelölte meg, késedelmi kötbérre pedig 20.000 Ft-ot vállalt naponként. 

A mai napon ezt az egy érvényes ajánlatot tárgyalta meg a bíráló bizottság, minden téren a 

maximális pontot kapta, ezért a bizottság elfogadta, hogy az ALBA GEOTRADE Zrt. legyen 

ennek az eljárásnak a nyertese az ismertetett paraméterekkel, s ezt terjeszti a döntéshozó kép-

viselő-testület elé. 

 

Kérdések, hozzászólások: 

 

Csősz László: Az eredeti elképzeléshez viszonyítva ezeket a tételeket, a tervezés összege 

milyen nagyságrendű, több vagy kevesebb? 

 

Nagy Károly műszaki ügyintéző: A becsült érték 21 millió Ft volt. Egyébként az önkor-

mányzat honlapján az összes projektelem szerepel, nyilvános adat, bárki megtekintheti. 

 

dr. Mihócs Zsolt: A másik két pályázóról semmi hír nem érkezett? Nehogy később belekös-

senek valamiért az eljárásba. 
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Kossa István: Az imént elhangzott a 122 napos teljesítés. Mindenkit érdeklő kérdés, naponta 

megkérdezik tőle, mikor fog elkezdődni a beruházás? Mikor kerül sor az első kapavágásra? 

Április végére jár le a határidő, akkorra készül el a kiviteli terv, a kivitelezésre pedig csak ez 

után lehet kiírni a pályázatot. Mennyi az átfutási ideje annak, míg döntés születik arról, ki lesz 

a kivitelező? 

Számításai szerint július – augusztus hónapra lesz kivitelező, ami azt jelenti, hogy szeptember 

előtt semmi esetre sem fogják tudni elkezdeni a beruházást. 

Szeretné, ha a várospolitikai fórumon ezek az adatok ismertetésre kerülnének. 

 

Válaszok: 

 

Nagy Noémi a Polányi Ügyvédi Iroda képviselője: A másik két cég nem jelzett vissza, talán 

gondolták, hogy az ő ajánlatuk nem olyan jó, mint a másikaké. Az ajánlattételi felhívásokat 

tértivevényesen küldték el, a tértivevények vissza is érkeztek. Igazából nem tudják, miért áll-

tak el a pályázattól. 

A konkrét munkavégzés várható kezdési ideje szeptember 22. 

A kivitelező vonatkozásában közbeszerzési eljárás kerül kiírásra, tehát az ajánlattételi felhívás 

feladásától számítva minimálisan 45 nap a benyújtási határidő, kb. két és fél – három hónapot 

lehet számolni. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

171/2011.(XII.8.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító számú Simontornya Város Szenny-

vízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekt tekintetében a kiviteli terv ké-

szítésére lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasz-

tásáról készített előterjesztést. 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-

1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító számú és a Simontornya Város Szennyvíz-

elvezetése és Szennyvíztisztítása elnevezésű projekt kiviteli terv készítésére 

lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének az Alba Geotrade Zrt. 8000 

Székesfehérvár, Óvoda u. 2. sz. alatti ajánlattevőt választotta ki. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2011. december 31. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

II.) napirendi pont 

 

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító számú és Simontornya Város 

Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása elnevezésű projekt tekintetében a 

projektmenedzsmenti feladatok ellátására lefolytatott közbeszerzési eljárás 

nyertes ajánlattevőjének kiválasztása. 
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

Nagy Noémi a Polányi Ügyvédi Iroda képviselője: Négy cég részére küldték ki az ajánlatté-

teli felhívást és a dokumentációt, bár az egyik céget nehezen találták meg, mivel másképp 

nevezte meg magát, mint ami a hivatalos neve. Egyetlen ajánlat érkezett be határidőben, egy 

pedig hétfőn érkezett postán (a beadási határidő péntek 10 óra volt). A késve érkezett pályáza-

tot nem nyitották fel, mivel a közbeszerzési törvény szabályai szerint bontatlanul kell tárolni, 

feladója a Simontornya Csatornáért Konzorcium, címe Szekszárd, Arany J. u. 3. A kaposvári 

KHZ Konzorciumban két társaság szerepel, ők ketten nyújtottak be közös ajánlatot, együtt 

kívánják biztosítani a projektre vonatkozó szolgáltatásokat. Ez volt a nyertes ajánlat. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

172/2011.(XII.8.) számú KT határozat 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító számú Simontornya Város Szenny-

vízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekt tekintetében a projektmenedzs-

menti feladatok ellátására lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlat-

tevőjének kiválasztásáról készített előterjesztést. 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-

1.2.0/B/10-2010-0047 azonosító számú és a Simontornya Város Szennyvíz-

elvezetése és Szennyvíztisztítása elnevezésű projekt projektmenedzsmenti 

feladatok ellátására lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének a KHZ 

Konzorcium 7400 Kaposvár, Zaranyi ltp. 17. 2. lph. 5. em. 3. a. alatti aján-

lattevőt választotta ki. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2011. december 31. 

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester 

 

 

 

Több vélemény, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester az ülést 14
40

 órakor bezár-

ta. 

 

kmf. 

 

 

 

 

                  Csőszné Kacz Edit                                                         Bárdos László 

                      polgármester                                                           címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


