JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. június 15-én megtartott rendkívüli üléséről

Határozat
Tárgya:
száma:
94/2011.(VI.15.) Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítása
95/2011.(VI.15.) Szociális Ellátó-és Gyermekjóléti Intézmény Alapító Okiratának
módosítása
96/2011.(VI.15.) „Háziorvosi rendelők áthelyezése” tárgyú infrastrukturális pályázat
közbeszerzési eljárást lezáró döntés
97/2011.(VI.15.) Hort Község települési szilárd (kommunális) hulladékának összegyűjtése
és ártalmatlanításra történő elszállítása” tárgyban A.S.A Magyarország
Kft. ajánlatának érvénytelenítése
98/2011.(VI.15.) Hort Község települési szilárd (kommunális) hulladékának összegyűjtése
és ártalmatlanításra történő elszállítása” tárgyban AVE Gyöngyösi
Hulladékkezelő Kft. ajánlatának érvénytelenítése
99/2011.(VI.15.) Hort Község települési szilárd (kommunális) hulladékának összegyűjtése
és ártalmatlanításra történő elszállítása” tárgyban Kaposvári
Városgazdálkodási Zrt. nyertessé hirdetése
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 15-én megtartott
rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kerek Oszkár
Dr. Nagy Tamás
Csontos András
Kassa László
Molnár Istvánné
Tari István
Dr. Keresztes Katalin

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő (később érkezik)
jegyző

Távolmaradását bejelentette: Habány György képviselő
Tanácskozási joggal megjelent: Rózsavölgyi Jánosné Pü. és Gazd. Biz. tagja
Javasolt napirend:
1. Hulladékszállítással kapcsolatos közbeszerzés megtárgyalása
2. Háziorvosi rendelők áthelyezésével kapcsolatos közbeszerzés
megtárgyalása
3. Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítása
4. Szociális Ellátó-és Gyermekjóléti Intézmény Alapító Okiratának
módosítása
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Bejelenti, hogy Habány György
képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni a testületi ülésen, valamint Tari István képviselő
később érkezik.
Megállapítja, hogy a 7 képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes.
Javasolja, hogy a meghívón feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület
a sorrend felcserélésével. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére: Molnár
Istvánné és Csontos András képviselők. A testületi tagok a javaslatokat elfogadták.
1. Napirend: Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Kerek Oszkár polgármester: Az óvoda vezetője megkereste levélben az önkormányzatot,
hogy más településről is jelentkeznének gyerekek a horti óvodába, ezért szeretnék módosítani
az alapító okiratot, amennyiben a képviselő-testület is egyetért vele. Csányról szeretnének
gyerekeket idejáratni, persze nem szenvedhetnek csorbát a horti gyermekek. Kéri a
véleményeket.
Molnár Istvánné képviselő: Hány férőhelyes az óvoda, és most mennyi gyerek jár?
Kerek Oszkár polgármester: 125 gyereket tudunk elhelyezni, de valamennyivel túl is lehet
lépni. A csoportonkénti létszám 20-25. A jelenlegi férőhelyek lehetővé teszik, hogy még lehet
felvenni gyerekeket. Mivel a létszám csökkenése várható, nem okoz gondot, ha más
településről veszünk fel gyerekeket.
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Csontos András képviselő: Az a lényeg, hogy a csoportlétszám ne legyen túl magas, ne érje
hátrány a horti gyerekeket a nagyobb létszám miatt, persze nem vagyok a módosítás ellen, de
az óvónőket is meg kellett volna kérdezni.
Kerek Oszkár polgármester: Ezt az óvónők kérték, melyet korábban ők egymással
megbeszéltek.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A csoportok maximális létszáma meghatározott-e?
Mennyi szabad férőhely van még?
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Ezt nem kell, hogy tartalmazza az alapító okirat. A következő
testületi ülésen lesz napirend az óvoda beszámolója, ezeket a kérdéseket akkor kellene
feltenni. Az előterjesztés szerint a belső ellenőrzés a működési kör pontos meghatározását és a
használatba adott vagyon megjelölését hiányolta az alapító okiratból, ezért most csak erről
van szó.
Kassa László képviselő: Hogyan tudjuk szabályozni, hogy ne mindannyian hátrányos
helyzetűek legyenek, akik Csányról átjönnek? Ki tudjuk-e ezt küszöbölni?
Kerek Oszkár polgármester: A csányiak éppen hátrányos gyerekek miatt akarják idehozni a
gyerekeket.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Az óvoda vezetése és nevelőtestülete fogja eldönteni, hogy
kiket vesznek fel, így kiküszöbölhető a felvetett probléma.
Molnár Istvánné képviselő: A hátrányos helyzetű családok nem tudják áthordani a
gyereküket.
Csontos András képviselő: Ha ezt kérték az óvoda dolgozói, akkor majd ők megoldják ezt a
problémát valószínűleg.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja az óvoda Alapító Okiratának módosítását
a kiküldött előterjesztésben leírtak szerint.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
94/2011.(VI.15.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
„Az
államháztartásról” szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §. (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Benedek Elek Óvoda
3014 Hort, Iskola út 3. szám székhelyű költségvetési szerv Alapító
Okiratát az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.
19.) Korm. rendelet 10. §. (10) bekezdésében foglaltakra figyelemmel
felülvizsgálja és a következők szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul: Az
intézmény működési köre: Hort község közigazgatási területe. A
szabad férőhelyekre nem Horton lakó- vagy tartózkodási hellyel
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rendelkező gyermekeket is felvehet az Óvoda vezetője a nevelőtestület
előzetesen kinyilvánított egyetértésével.
Az Alapító Okirat 18. pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel: A
használatba adott ingatlan vagyon címe: 3014 Hort, Iskola út 3.,
helyrajzi száma: 960/1., területe: 2878 négyzetméter.
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a módosítással
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot készítse el, és a Magyar
Államkincstár részére is küldje meg.
Felelős: Jegyző
Határidő: 2011. június 30.

2./ Napirend: Szociális Ellátó-és Gyermekjóléti Intézmény Alapító
Okiratának módosítása
Tari István képviselő megérkezik
Kerek Oszkár polgármester: Lőrinci a gesztora a gyermekjóléti szolgálatnak. Két pontot
szeretnének módosítani az alapító okiratban, melyről mindenki megkapta az előterjesztést.
Kéri a képviselők véleményét. Mivel hozzászólás nem nincs, szavazásra bocsátja a módosítás
elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

95/2011.(VI.15.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális
Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény (székhelye: 3022 Lőrinci, Erőmű
tér 37.) Alapító Okiratának módosítását jóváhagyja akként, hogy az
Alapító Okirat 5.2. pontjából törlésre kerül az 5.2. számozás és „A
költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége” szövegrész, s az Alapító
Okirat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „8.
Gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv. Az
intézmény operatív gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi, gazdasági
és szolgáltatási tevékenységet ellátó szerve neve és címe:
Polgármesteri Hivatal 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.”
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a döntésről Lőrinci
Város Önkormányzatát, mint gesztor önkormányzatot értesítse.
Felelős: Jegyző
Határidő: 2011. június 30.

4

3./Háziorvosi rendelők áthelyezésével kapcsolatos közbeszerzés megtárgyalása

Kerek Oszkár polgármester: A közbeszerzésre meghívott 3 cég közül 1 adta be a
pályázatát, a Palobán-Bau Kft. Dr. Dóka Zsolt ügyvéd, közbeszerzési tanácsadó nyújtott be
előzetes véleményt a pályázóval kapcsolatban, melyet felolvas a képviselő-testületnek.
A kiíráshoz képest az ajánlattevő 5 és fél millióval kevesebből tudja kihozni a kivitelezést, az
előírt műszaki tartalom megtartásával. Megkérdezi Tóth János műszaki ellenőr véleményét
ezzel kapcsolatban.
Tóth János: Átnéztem az ajánlatot. Az ajánlat műszaki tartalma megegyezik azzal, melyet az
önkormányzat elvár.
Kerek Oszkár polgármester: Felolvassa az ajánlattevő indoklását. Dóka Zsolt javaslata,
hogy a képviselő-testület válassza meg kivitelezőnek a Palobán-Bau Kft-t.
Molnár Istvánné képviselő: Ha 37 millió Ft az elnyert összeg, akkor mi történik a
különbözettel? Az lesz megépítve, amit az önkormányzat akart, de kevesebb összegből?
Tóth János: Nem használja ki az önkormányzat a keretösszeget, kevesebből lesz kivitelezve.
Kerek Oszkár polgármester: Nyilvánvalóan az államtól nem kapjuk meg a teljes összeget,
de a terv így is megvalósul.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Ez a költségvetés eltér az eredeti tervtől, de nem éri kár az
önkormányzatot. Annyi történik, hogy kevesebből valósul meg a beruházás.
Vastagné Gyurcsó Mária igazgatási csop.vez.: Felolvassa az elfogadandó határozati
javaslatot.
Csontos András képviselő: Hogy vannak a fizetési feltételek az árajánlatban?
Vastagné Gyurcsó Mária: Részszámlát kérünk, 2 részletben lesz kifizetve az összeg. Az
előleg az egyik részlethez lesz téve. 65%-nál igényeljük le az első összeget, a másikat az
elkészülés után. Kifizetett számla után lehet igényelni.
Tari István képviselő: Ugyanez a cég végezte a tavalyi beruházást is?
Kerek Oszkár polgármester: Részben igen.
Tari István képviselő: Jó lett volna, ha az önkormányzat által alapított kft-n keresztül történt
volna a beruházás.
Kerek Oszkár polgármester: A Kft. részt vesz benne anyagbeszerzés kapcsán, de a
közbeszerzés kiírásakor még nem volt működőképes. A későbbiekben természetesen nagyobb
szerepet kap a kft. A közbeszerzés eljárást akkor sem lehet megkerülni.
Tari István képviselő: Az ár nem rossz végül is, de a jövőben előtérbe kell helyezni a kft-nk
működését.
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Kerek Oszkár polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a Paloban-Bau
Kft. ajánlatát az egészségcentrum kivitelezésére.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
96/2011.(VI.15.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Hort község
háziorvosi rendelőjének kialakítása építés kivitelezés (Háziorvosi
rendelők áthelyezése infrastrukturális fejlesztéssel tárgyú építés
kivitelezés – ÉMOP-4.1.1/A-09 Alapellátás fejlesztése)” tárgyú
közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntést a határozat
melléklete szerinti tartalommal fogadja el. A nyertes ajánlattevő neve:
PALOBAN-BAU KFT, címe: 3000 Hatvan, Dembinszky út 15. Az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indoka: ajánlati
ár, mely a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár:
23.392.772,-- Ft + ÁFA.
Jótállás időtartama a teljesítéstől számítva, hónapokban, természetes
egész számmal megadva: 60 hónap.
Fizetési határidő: 60 nap.
Az adott ajánlat az összességében legelőnyösebb, érvényes, egyetlen
ajánlat.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az érintettek
tájékoztatására és a szerződés megkötésére.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal.

4./Napirend: Hulladékszállítással kapcsolatos közbeszerzés megtárgyalása
Kerek Oszkár polgármester: Megvan a végeredmény. A testületnek kell eldöntenie, ki
legyen 5 évre a hulladékszállító Horton. Felolvassa az ajánlati árakat. (ASA, Kaposvár, AVE)
A Kaposvári cég árai hasonlítanak legjobban az általunk elvártakhoz. A zsákok meg fognak
szűnni, csak kukát lehet használni.
Az ASA nem vállalható be, mert a kuka méretétől függetlenül azonos a díja minden kukára.
Az ÁVE a 60 literesnél 19 Ft-ot ajánlott, ami irreális. A Kaposvári a legkorrektebb a 3 közül.
Csontos András képviselő: A szerződés egyéb tartalmi részét is szeretném megismerni,
nemcsak az árajánlatot. Mivel csak december 31-ig szól a jelenlegi árra vonatkozó ajánlat, a
szerződés szövege is fontos lehet.
Kerek Oszkár polgármester: Turcsányi Dániel is adott egy szakvéleményt, és mi is kértünk
másik véleményt is.
Felkéri a jegyzőnőt, ismertesse az állásfoglalást.
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Dr. Keresztes Katalin: Közbeszerzési szakértő nézte át az ajánlatokat. Az ASA által
benyújtott ajánlat nem felelt meg, mert nem csatolta be a törvény szerinti nyilatkozatokat. A
hiánypótlásnak nem tett eleget határidőn belül. Felolvassa a határozati javaslatot, és kéri, hogy
a testület fogadja el.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
97/2011.(VI.15.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hort Község
települési szilárd (kommunális) hulladékának összegyűjtése és
ártalmatlanításra történő elszállítása” tárgyban K.É.8680/2011.
számon megjelent ajánlattételi felhívás, majd annak K.É. 10330/2011.
számon közzétett módosítása alapján indított és lefolytatott
szolgáltatási koncesszió közbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy az
A.S.A. Magyarország Kft. (2360 Gyál, Kőrösi út 53.) ajánlatát a Kbt.
88. § (1) bekezdésének f) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja,
tekintettel arra, hogy a hiánypótlási felhívásba foglaltaknak nem tett
eleget.
Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőt értesítse.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: azonnal.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Az AVE nettó19,- Ft-os árat ajánlott a 60 literes kukákra. A
törvény szerint indokolást kell kérni, ha az ajánlati ár irreálisan alacsony. A magyarázat nem
tartalmazza azokat a dolgokat, melyeket a törvény előír. A szakértő véleménye az volt, hogy
nyilvánítsa érvénytelenné a testület az AVE ajánlatát, mert az adott magyarázata nem felel
meg a törvénynek. Felolvassa a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
98/2011.(VI.15.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hort Község
települési szilárd (kommunális) hulladékának összegyűjtése és
ártalmatlanításra történő elszállítása” tárgyban K.É.8680/2011.
számon megjelent ajánlattételi felhívás, majd annak K.É. 1033/2011.
számon közzétett módosítása alapján indított és lefolytatott
szolgáltatási koncesszió közbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy az
AVE Gyöngyösi Hulladékkezelő Kft. (3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út
17.) ajánlatát a Kbt. 88. §. (1) bekezdésének g) alapján érvénytelenné
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a 60 literes hulladékgyűjtő edény
19,-- Ft + ÁFA összegű ürítési díjára vonatkozó indokolása a Kbt. 86.
§. (6) bekezdése alapján nem fogadható el, az indokolás hiányos és
nem összeegyeztethető a gazdasági ésszerűséggel.
Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőt értesítse.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: azonnal.
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Dr. Keresztes Katalin jegyző: A Kaposvári Zrt-t az eljárás nyertesének hirdetheti ki a
képviselő-testület, mivel az ő ajánlata az egyetlen érvényes ajánlat, s az ajánlati ár is korrekt.
Kassa László képviselő: Nem lehet kiírni újra a pályázatot?
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Törvényileg nem indokolt, mivel a kaposvári cég ajánlata
megfelel a feltételeknek. Amennyiben nem fogadja el a testület, az ajánlattevő meg is
támadhatja a döntést.
Az AVE jogorvoslatot fog kezdeményezni valószínűleg.
Csontos András képviselő: Irreális lenne a 19 Ft-os ürítési díj. Megjegyzem, hogy a
gyűjtőedény van, akinél tele van, van, akinél nincs. Miért köteleznek nagy kuka használatára
valakit, ha nincs annyi hulladéka?
Kerek Oszkár polgármester: Ha az önkormányzat anyagilag megengedheti magának,
később dönthet arról, hogy meghatározott életkor felett kedvezményt biztosít a
szemétszállítási díj mértékében.
A szemétszállítási szolgáltatás igénybevétele kötelező a törvények szerint, a háztartásban élők
száma alapján kell a kuka űrtartalmát megállapítani, ez igazságos.
Csontos András képviselő: A szolgáltatás díját az összejött hulladék mennyisége alapján
kellene igénybe venni, és fizetni.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Ha mindenkinek 60 literes kukája lenne, a többlet szemetet
mindenki próbálná elhelyezni valahova.
Csontos András képviselő: A szerződés tartalmi részét mikor lehet megtekinteni?
Kerek Oszkár polgármester: Az önkormányzat határozta meg, hogy mi legyen benne a
közbeszerzésben, még a kiírás előtt. A változás annyi, hogy nem lehet zsák, csak kuka. Most
egyébként nem a szerződésről tárgyalunk, hanem a közbeszerzési eljárás eredményéről.
Kassa László képviselő: Nem tudok dönteni jelenleg.
Dr. Keresztes Katalin jegyző: Ha kérdés van, szívesen válaszolok, ha valami nem világos. A
közbeszerzési szakértők egybehangzó véleménye szerint is a Kaposvári Városgazdálkodási
Zrt. ajánlata a megfelelő ajánlat. Amelyik ajánlat nem felel meg a törvényi előírásoknak,
érvénytelenné kell nyilvánítani. Dönteni kell azért, mert egyrészt törvény szabályozza, hogy
az eljárást lezáró döntést mikor kell meghozni, másrészt folyamatosnak kell lennie a
szemétszállítási szolgáltatásnak.
Rózsavölgyi Jánosné bizottsági tag: A meglévő 50 literes kukákat elfogadják-e?
Molnár Istvánné képviselő: Már ebben az évben kell rendelkezni kukával, mi lesz azzal,
akinek nincs?
Kerek Oszkár polgármester: Csak azoknak kell kukát vásárolni, akiknek eddig zsák volt. Ez
egyeztetés kérdése, hogy kitől veszi meg a tulajdonos a kukát, de valószínűleg a szolgáltató
biztosítja.
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Dr. Keresztes Katalin jegyző: Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak a határozati
javaslatról. Mivel a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. ajánlata megfelel a törvényi
előírásoknak és az ajánlati felhívásnak, kéri a testületet, hogy hirdesse ki az eljárás
nyertesének.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
99/2011.(VI.15.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hort Község
települési szilárd (kommunális) hulladékának összegyűjtése és
ártalmatlanításra történő elszállítása” tárgyban K.É.8680/2011.
számon megjelent ajánlattételi felhívás, majd annak K.É.1033/2011.
számon közzétett módosítása alapján indított és lefolytatott
szolgáltatási koncesszió közbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy a
Kaposvári Városgazdálkodási Zrt-t (7400 Kaposvár, Cseri út 16.)
hirdeti ki az eljárás nyertesének. A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt-vel a
közszolgáltatási szerződést megkösse.
Felelős: Kerek Oszkár polgármester
Határidő: 2011. június 30.

Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Akkor is kellene közszolgáltatást nyújtania valakinek, ha
nem szavazzuk meg Kaposvárt.
Csontos András képviselő: Ha közbeszerzés útján kötjük a szerződést, minden lényeges
dolgot le kell írnunk. Ezért szeretném látni, milyen szerződést kötünk. Ha kihirdetjük
Kaposvárt győztesnek, akkor jövőre hogyan emel árat?
Dr. Keresztes Katalin jegyző: A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás kiírásakor
elfogadta a megkötendő szerződést is, hiszen az a dokumentáció része. Nekem nem áll
rendelkezésemre a dokumentáció, de a Hivatalban akár holnap is megtekinthető.
Kerek Oszkár polgármester: Mivel több téma nem volt, az ülést bezárta. Megköszönte a
megjelenést.
kmf.
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