Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
2010. március 29-én megtartott r e n d k í v ü l i ülésén hozott határozatai

Határozat száma
119/2010. (III. 29.)

120/2010. (III. 29.)

121/2010. (III. 29.)

Tárgy
„Hajdúnánás felhagyott városi szennyvíztisztító telepének
kármentesítése”
tárgyú,
KEOP-7.2.4.0/09
kódszámú
kétfordulós pályázati rendszer elsı fordulójának keretében
nyújtott támogatásból finanszírozandó tervezıi-szakértıi
szolgáltatást végzı vállalkozók kiválasztásánál, az 1.
részajánlat vonatkozásában az érvényes, érvénytelen, a
legkedvezıbb ajánlatot tevı, illetve a második legkedvezıbb
ajánlatot tevı vállalkozások megállapítása.
„Hajdúnánás felhagyott városi szennyvíztisztító telepének
kármentesítése”
tárgyú,
KEOP-7.2.4.0/09
kódszámú
kétfordulós pályázati rendszer elsı fordulójának keretében
nyújtott támogatásból finanszírozandó tervezıi-szakértıi
szolgáltatást végzı vállalkozók kiválasztásánál, a 2.
részajánlat vonatkozásában az érvényes, érvénytelen, a
legkedvezıbb ajánlatot tevı, illetve a második legkedvezıbb
ajánlatot tevı vállalkozások megállapítása.
„Hajdúnánás felhagyott városi szennyvíztisztító telepének
kármentesítése”
tárgyú,
KEOP-7.2.4.0/09
kódszámú
kétfordulós pályázati rendszer elsı fordulójának keretében
nyújtott támogatásból finanszírozandó tervezıi-szakértıi
szolgáltatást végzı vállalkozók kiválasztásánál, a 3.
részajánlat vonatkozásában az érvényes, érvénytelen, a
legkedvezıbb ajánlatot tevı, illetve a második legkedvezıbb
ajánlatot tevı vállalkozások megállapítása.
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A15

A15

A15
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Száma:

6348/2010.

„TERKA”

JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március
29-én – hétfın – de. 07,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl
A képviselı-testületi ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme
Jelen vannak a képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Dr. Éles András
polgármester, Oláh Miklós és dr. Juhász Endre alpolgármesterek, Dombi György,
Buczkó József, dr. Kiss József, Szabóné Marth Éva, Balogh Zsigmond, László
Sándor képviselık
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı, dr. Kiss Imre aljegyzı, Agárdi László, a Városfejlesztési és Gazdálkodási
Iroda irodavezetıje, Szakál Attila informatikus, valamint Józsi Sándorné
jegyzıkönyvvezetı
A képviselı-testületi ülésrıl távol maradtak: Szólláth Tibor, Kırösiné Bódi Judit,
Boros Miklós, Miltner Attila, Török István képviselık

Dr. Éles András polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az
ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselı-testület rendkívüli ülése
határozatképes, mivel 9 képviselı jelen van.
Azt javasolta, hogy a képviselı-testület a meghívóban szereplı napirendi pontok
elıterjesztéseit tárgyalja meg.
A képviselı-testület a meghívóban javasolt napirendi pontokat 8 igen szavazattal és
1 képviselı nem vett részt a szavazásban (dr. Kiss József) – külön határozat
hozatala nélkül – elfogadta, amelyek az alábbiak szerint alakulnak:
Napirendi pontok:
1.) Elıterjesztés
„Hajdúnánás
felhagyott
szennyvíztisztító
telepének
kármentesítése” (Pályázati azonosító szám: KEOP-7.2.4.0/09-2009-0016)
projekthez kapcsolódó tényfeltárás és záródokumentáció, RMT (amelynek
része a CBA), mőszaki beavatkozási terv, vízjogi létesítési engedélyezési-,
mederkotrási terv készítése és a szükséges engedélyezési eljárások
lefolytatására meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntés
meghozatalára
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
2.) Különfélék

Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen a jegyzıkönyv-hitelesítı
személyére kért javaslatot.
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Dombi György képviselı úr azt javasolta, hogy a jegyzıkönyv hitelesítıje
dr. Juhász Endre alpolgármester úr legyen.
Dr. Éles András polgármester úr az elhangzott javaslat elfogadásáról kérte a
testület tagjainak a szavazatát.
A képviselı-testület azt a javaslatot, miszerint a jegyzıkönyv hitelesítıje dr. Juhász
Endre alpolgármester úr legyen, 8 igen szavazattal és 1 képviselı nem vett részt a
szavazásban (dr. Éles András) – külön határozat hozatala nélkül – elfogadta.
(Az ülésre Tóth Imre képviselı úr megérkezett, így a képviselı-testület ezt követıen
10 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés „Hajdúnánás
felhagyott szennyvíztisztító telepének kármentesítése” (Pályázati azonosító szám:
KEOP-7.2.4.0/09-2009-0016)
projekthez
kapcsolódó
tényfeltárás
és
záródokumentáció, RMT (amelynek része a CBA), mőszaki beavatkozási terv,
vízjogi létesítési engedélyezési-, mederkotrási terv készítése és a szükséges
engedélyezési eljárások lefolytatására meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárást
lezáró döntés meghozatalára
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy tudomása szerint pénteken
ülésezett a közbeszerzési bizottság, és az elıterjesztés szerinti döntés meghozatalát
kezdeményezi. Kérte a bizottság jelenlévı tagjait, hogy adjanak tájékoztatást a
képviselı-testületnek arról, hogy az eljárás során minden szabályszerő volt-e.
László Sándor képviselı úr – mint a közbeszerzési bizottság tagja – tájékoztatásul
elmondta, hogy a közbeszerzési bizottság 2 alkalommal tárgyalta a pályázatokat. Az
elsı alkalommal 4 pályázat érkezett be, amelybıl több pályázót hiánypótlásra
szólított fel a bizottság. A felszólításnak 2 pályázó tett eleget. A pénteki ülésen a
bizottság úgy döntött, hogy az elıterjesztésben megjelölt pályázók megbízását
javasolja a képviselı-testületnek.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés határozati javaslata I., II., III. pontjainak elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a „Hajdúnánás felhagyott szennyvíztisztító telepének
kármentesítése” (Pályázati azonosító szám: KEOP-7.2.4.0/09-2009-0016)
projekthez kapcsolódó tényfeltárás és záródokumentáció, RMT (amelynek része a
CBA), mőszaki beavatkozási terv, vízjogi létesítési engedélyezési-, mederkotrási
terv készítése és a szükséges engedélyezési eljárások lefolytatására meghirdetett
nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára készült elıterjesztés
határozati javaslatának I., II., III. pontjait 10 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadta és a következı határozatokat hozta:
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119/2010. (III. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 1-3. pontjai értelmében a
Bírálóbizottság véleményének figyelembevételével a Közbeszerzési Szabályzat
IX fejezetének 1. pontja szerint a „Hajdúnánás felhagyott városi szennyvíztisztító
telepének kármentesítése” tárgyú, KEOP-7.2.4.0/09 kódszámú kétfordulós pályázati
rendszer elsı fordulójának keretében nyújtott támogatásból finanszírozandó tervezıiszakértıi szolgáltatást végzı vállalkozó kiválasztására, - mint döntéshozó megállapítja, hogy
1./ az 1. részajánlat (Tényfeltárás és záródokumentáció) tekintetében az alábbi
ajánlattevık tettek érvényes ajánlatot, illetve – figyelemmel az ajánlattételi
felhívásban foglalt alkalmassági feltételekre- alkalmasak a szerzıdés teljesítésére:
• EDIMS NÁNÁSI KONZORCIUM (1122 Budapest, Határır út 39.)
• Vidra Környezetgazdálkodási Kft. (Gyır, Bálint Mihály u. 100.)
2./ az 1. részajánlat (Tényfeltárás és záródokumentáció) tekintetében a
közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
88. §-ának (1) bekezdés f) pontja alapján az alábbi ajánlattevık ajánlata
érvénytelen:
• OVIBER-BIOKÖR-COREX Konzorcium (1054 Budapest, Alkotmány u. 27.)
• Biocentrum Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. (3211 Gyöngyösoroszi,
Ércelı út 1. szám)
3./ az 1. részajánlatnál (Tényfeltárás és záródokumentáció) - a bírálati szempontok
alapján - a legkedvezıbb ajánlatot az EDIMS NÁNÁSI KONZORCIUM
(1122 Budapest, Határır út 39.) adta.
A képviselı-testület a fentiekre való tekintettel az EDIMS NÁNÁSI
KONZORCIUM (1122 Budapest, Határır út 39.) ajánlattevıt hirdeti ki az eljárás
nyertesének az 1. részajánlat tekintetében.
4./ az 1. részajánlatnál (Tényfeltárás és záródokumentáció) - a bírálati szempontok
alapján - a második legkedvezıbb ajánlatot a Vidra Környezetgazdálkodási Kft.
(Gyır, Bálint Mihály u. 100.) adta.
A képviselı-testület a fentiekre való tekintettel a Vidra Környezetgazdálkodási Kft.
(Gyır, Bálint Mihály u. 100.) ajánlattevıt hirdeti ki az eljárásban a második
legkedvezıbb ajánlatot tevınek az 1. részajánlat tekintetében.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az ajánlattevıket értesítse, valamint, hogy az
eljárás nyertesével a szerzıdés megkötésérıl intézkedjen.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2010. április 19.

120/2010. (III. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 1-3. pontjai értelmében a
Bírálóbizottság véleményének figyelembevételével a Közbeszerzési Szabályzat
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IX fejezetének 1. pontja szerint a „Hajdúnánás
felhagyott
városi
szennyvíztisztító telepének kármentesítése” tárgyú, KEOP-7.2.4.0/09 kódszámú
kétfordulós pályázati rendszer elsı fordulójának keretében nyújtott támogatásból
finanszírozandó tervezıi-szakértıi szolgáltatást végzı vállalkozó kiválasztására, - mint
döntéshozó - megállapítja, hogy
1./ a 2. részajánlat [RMT (amelynek része a CBA)] tekintetében az alábbi ajánlattevık
tettek érvényes ajánlatot, illetve – figyelemmel az ajánlattételi felhívásban foglalt
alkalmassági feltételekre- alkalmasak a szerzıdés teljesítésére:
• EDIMS NÁNÁSI KONZORCIUM (1122 Budapest, Határır út 39.)
• Vidra Környezetgazdálkodási Kft. (Gyır, Bálint Mihály u. 100.)
2./ a 2. részajánlat [RMT (amelynek része a CBA)] tekintetében a Kbt. 88. §-ának
(1) bekezdés f) pontja alapján az alábbi ajánlattevık ajánlata érvénytelen:
• OVIBER-BIOKÖR-COREX Konzorcium (1054 Budapest, Alkotmány u. 27.)
• Biocentrum Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. (3211 Gyöngyösoroszi,
Ércelı út 1.)
3./ a 2. részajánlatnál [RMT (amelynek része a CBA) - a bírálati szempontok alapján - a
legkedvezıbb ajánlatot az EDIMS NÁNÁSI KONZORCIUM (1122 Budapest,
Határır út 39.) adta.
A képviselı-testület a fentiekre való tekintettel az EDIMS NÁNÁSI
KONZORCIUM (1122 Budapest, Határır út 39.) ajánlattevıt hirdeti ki az eljárás
nyertesének a 2. részajánlat tekintetében.
4./ a 2. részajánlatnál [RMT (amelynek része a CBA) – a bírálati szempontok alapján –
a második legkedvezıbb ajánlatot a Vidra Környezetgazdálkodási Kft. (Gyır,
Bálint Mihály u. 100.) adta.
A képviselı-testület a fentiekre való tekintettel a Vidra Környezetgazdálkodási Kft.
(Gyır, Bálint Mihály u. 100.) ajánlattevıt hirdeti ki az eljárásban a második
legkedvezıbb ajánlatot tevınek a 2. részajánlat tekintetében.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az ajánlattevıket értesítse, valamint, hogy az
eljárás nyertesével a szerzıdés megkötésérıl intézkedjen.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2010. április 19.

121/2010. (III. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 1-3. pontjai értelmében a
Bírálóbizottság véleményének figyelembevételével a Közbeszerzési Szabályzat
IX fejezetének 1. pontja szerint a „Hajdúnánás felhagyott városi szennyvíztisztító
telepének kármentesítése” tárgyú, KEOP-7.2.4.0/09 kódszámú kétfordulós pályázati
rendszer elsı fordulójának keretében nyújtott támogatásból finanszírozandó tervezıiszakértıi szolgáltatást végzı vállalkozó kiválasztására, - mint döntéshozó megállapítja, hogy
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1./ a
3.
részajánlat
(Mőszaki
beavatkozási terv elkészítése és vízjogi
létesítési engedélyezési-, és mederkotrási terv elkészítése) tekintetében az alábbi
ajánlattevık tettek érvényes ajánlatot, illetve –figyelemmel az ajánlattételi
felhívásban foglalt alkalmassági feltételekre- alkalmasak a szerzıdés teljesítésére:
• EDIMS NÁNÁSI KONZORCIUM (1122 Budapest, Határır út 39.)
• Vidra Környezetgazdálkodási Kft. (Gyır, Bálint Mihály u. 100.)
2./ a 3. részajánlat (Mőszaki beavatkozási terv elkészítése és vízjogi létesítési
engedélyezési-, és mederkotrási terv elkészítése) tekintetében a Kbt. 88. §-ának
(1) bekezdés f) pontja alapján az alábbi ajánlattevık ajánlata érvénytelen:
• OVIBER-BIOKÖR-COREX Konzorcium (1054 Budapest, Alkotmány u. 27.)
• Biocentrum Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. (3211 Gyöngyösoroszi,
Ércelı út 1.)
3./ a 3. részajánlatnál (Mőszaki beavatkozási terv elkészítése és vízjogi létesítési
engedélyezési-, és mederkotrási terv elkészítése) - a bírálati szempontok alapján - a
legkedvezıbb ajánlatot a Vidra Környezetgazdálkodási Kft. (Gyır, Bálint Mihály
u. 100.) adta.
A képviselı-testület a fentiekre való tekintettel a Vidra Környezetgazdálkodási Kft.
(Gyır, Bálint Mihály u. 100.) ajánlattevıt hirdeti ki az eljárás nyertesének a
3. részajánlat tekintetében.
4./ a 3. részajánlatnál (Mőszaki beavatkozási terv elkészítése és vízjogi létesítési
engedélyezési-, és mederkotrási terv elkészítése) - a bírálati szempontok alapján - a
második legkedvezıbb ajánlatot az EDIMS NÁNÁSI KONZORCIUM
(1122 Budapest, Határır út 39.) adta.
A képviselı-testület a fentiekre való tekintettel az EDIMS NÁNÁSI
KONZORCIUM (1122 Budapest, Határır út 39.) ajánlattevıt hirdeti ki az
eljárásban a második legkedvezıbb ajánlatot tevınek a 3. részajánlat tekintetében.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az ajánlattevıket értesítse, valamint, hogy az
eljárás nyertesével a szerzıdés megkötésérıl intézkedjen.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2010. április 19.

Dr. Juhász Endre
alpolgármester

Dr. Éles András polgármester úr bejelentette, hogy a képviselı-testület soron
következı rendkívüli ülése 2010. április 1-jén - csütörtökön - de. 7,30 órakor lesz.
Dr. Kiss József képviselı úr észrevételezte, hogy szeretne tájékoztatást adni a
66/2010. (II. 11.) számú Képviselı-testületi Határozattal megválasztott
vizsgálóbizottság munkájáról.
(Az ülésre Kállai Sándor képviselı úr megérkezett, így a képviselı-testület ezt
követıen 11 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
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Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy átadja az ülés vezetését
dr. Juhász Endre alpolgármester úrnak.
(Az ülésrıl dr. Éles András polgármester úr távozott, így a képviselı-testület ezt
követıen 10 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy szót ad dr. Kiss József
képviselı úrnak a vizsgálóbizottság által végzett munkáról történı tájékoztatás
céljából.
Dr. Kiss József képviselı úr, mint a 66/2010. (II. 11.) számú Képviselı-testületi
Határozattal megválasztott vizsgálóbizottság elnöke az alábbi tájékoztatást adta:
A 66/2010. (II. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján létrehozott, dr. Éles
András polgármester úr eljárás alá vont Gyöngyösi Mária magasabb vezetıi
megbízatása kapcsán elkövetett fegyelmi vétségével kapcsolatban a
vizsgálóbizottság – határidın belül – elvégezte a fegyelmi eljárás lefolytatását.
Határidın belül leadta a jelentését. 2010. március 23-án meghívót készített a
vizsgálóbizottság elnökeként, és elızetes egyeztetés kapcsán a mai napon szerette
volna összehívni a Fegyelmi Tanács ülését. Minekután arra volt törekvés, hogy ne
kelljen kétszer a testületnek összeülnie, hiszen minden képviselınek drága az ideje.
A Ktv. 54. §-a alapján az ülés összehívását megelızı 3 nappal korábban kell
megküldeni a meghívót az érintettek számára. Ez március 23-án megtörtént volna,
azonban mégsem jött létre a mai napon a Fegyelmi Tanács ülése, ezért a képviselıtestület tagjaitól elnézést kér. Nem kér magyarázatot, de szeretné kijelenteni azt,
hogy a Polgármesteri Hivatal adminisztratív okokra hivatkozva, nincs a helyzet
magaslatán, és emiatt akadályoztatva érzi a testület munkáját ebben a tekintetben.
Ezért tisztelettel kéri a jegyzı asszonyt, hogy errıl a történésrıl egy közös
jegyzıkönyv elkészítésére kerüljön sor.
Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı

Mivel több napirendi pont megtárgyalására nem került sor, dr. Juhász Endre
alpolgármester úr megköszönte a képviselı-testület mai munkáját, majd
07,45 órakor bezárta a képviselı-testület rendkívüli ülését.

kmft.
Dr. Éles András
polgármester

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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Tájékoztató Dr. Éles András fegyelmi eljárásával kapcsolatban
Hajdúnánás Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 66/2010. (II. 11.) számú
határozatával fegyelmi eljárást indított Dr. Éles András ellen, melynek lefolytatását
követıen a Képviselı-testület a 122/2010. (IV. 07.) számú határozatában egy évi 100 %
költségtérítés megvonás fegyelmi büntetést szabott ki. Az eljárás alá vont személy a döntés
ellen munkaügyi pert kezdeményezett, és a fegyelmi határozat hatályon kívül helyezését
kérte. Az elsı fokon eljáró Debreceni Munkaügyi Bíróság 4.M.374/2010/7. számú
ítéletében helyt adott a felperes keresetének. A fellebbezés folytán a másodfokon eljáró
Hajdú-Bihar Megyei Bíróság az elsı fokon meghozott ítéletet teljes egészében helyben
hagyta. A másodfokú bíróság 2.Mf.21.016/2011/4. számú ítélete a kihirdetés napján vált
jogerıssé.

