JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013.február 20-án de. 7,30 órakor a Nádudvar Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából.
Jelen vannak:

Beke Imre polgármester
Csendes Ferenc, Juhász Sándor,
Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona,
Réz Szilárd képviselők
Vincze András jegyző,
Dr. Sós Csaba aljegyző,
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
Dr. Koroknai-Bokor Erzsébet irodavezető,
Kalmár Erzsébet nyugalmazott cimzetes főjegyző,
szaktanácsadó,
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

Távolmaradását bejelentette:
Kovács Zsolt és
Rásó Tibor képviselők
Beke Imre polgármester, köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja,
hogy 7 fő képviselő jelen van, így a testület határozatképes, az ülést
megnyitja.
Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Korcsmáros Sándor és
Ludmanné Papp Ilona képviselőkre, melyet a testület 7 igen szavazattal
elfogadott.
Ezt követően előterjesztést tett a meghívóban közölt napirendi pontokra,
melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadott el:
Napirendi pontok:
1./ Nádudvar Város Önkormányzata és a Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Kft között kötött konzorciumi szerződés módosítása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
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2./Előterjesztés ajánlattételi felhívás elfogadására műszaki ellenőri és a
FIDIC szerződéses rendszer szerinti mérnöki feladatok ellátására
„Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének, valamint
szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035” című
pályázathoz kapcsolódóan
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
3./Előterjesztés a Kövy Sándor Általános Iskola AMI és PSZSZ felvételi
körzetének megállapítására
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
4./Különfélék.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Nádudvar belvárosának funkcióbővítő rehabilitációja projekt
megvalósítása érdekében Nádudvar Város Önkormányzata és a Nádudvari
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. között kötött konzorciumi
együttműködési megállapodás módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar belvárosának
funkcióbővítő rehabilitációja projekt megvalósítása érdekében Nádudvar
Város Önkormányzata és a Nádudvari Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Kft. között kötött konzorciumi együttműködési
megállapodás módosítására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Elmondta, hogy a továbbszámlázás
nem került szabályozásra, ezért
szükséges a konzorciumi szerződés módosítása, melyet az ÉARFÜ szakmai
véleménye is támogat.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az alábbi határozati javaslatot
fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Nádudvar
Város
Önkormányzata
és
a
Nádudvari
Településfejlesztési
és
Városgazdálkodási Kft. között Nádudvar belvárosának funkcióbővítő
rehabilitációja projekt megvalósítása érdekében kötött konzorciumi
együttműködési megállapodás határozat melléklete szerinti módosításával.
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Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. között Nádudvar
belvárosának funkcióbővítő rehabilitációja projekt megvalósítása érdekében
kötött konzorciumi együttműködési megállapodás módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Beke Imre polgármester
Ludman Lajos ügyvezető
Melléklet
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására
1.számú módosítása

Amely létrejött a Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok:
Nádudvar Város Önkormányzata (szervezet neve)
Postacím: 4181 Nádudvar,Fő út 119.
Székhely: 4181 Nádudvar,Fő út 119.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 728735
Adószám: 15728733-2-09
Aláírásra jogosult képviselője: Beke Imre
Számlavezető pénzintézet neve:OTP Bank Nyrt.
Számlaszám:11738149-15373670
Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. (szervezet neve)
Postacím:4181 Nádudvar,Petőfi utca 13.
Székhely: 4181 Nádudvar,Petőfi utca 13.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 09-09-015373
Adószám: 14412930-2-09
Aláírásra jogosult képviselője: Ludman Lajos
Számlavezető pénzintézet neve:OTP Bank Nyrt.
Számlaszám:11738149-20004862-00000000
között.
A Tagok az általuk 2012. június 14-én aláírt Konzorciumi együttműködési
megállapodást a következők szerint módosítják.
1.A Megállapodás 10.3.pontja számozását 10.2.-re módosítják.

2.A Megállapodás a következő 10.3. számú ponttal egészítik ki:
-410.3.
A továbbszámlázás a Felek között a következők szerint történik:
A továbbszámlázott költség egyetlen esetben sem haladhatja meg a
továbbszámlázó fél és a szerződéses partner/alvállalkozója/ közötti
szerződés alapján felmerült költségek összegét. Jelen megállapodás alapján
Tagok között kiállítható a kizárólag továbbszámlázott tételeket tartalmazó
számla. A továbbszámlázás módszertanát a Tagok által megismert ÉAOP
továbbszámlázási útmutatója tartalmazza, amely alapján állítják ki Tagok a
továbbszámlázott tételeket tartalmazó számlát.
A Megállapodásnak a jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan
tartalommal hatályban maradnak.
A jelen Módosítás 5 db eredeti példányban készült, amelyet a Tagok
átolvastak, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírtak.

Konzorcium Vezetője
...................................
Beke Imre

Konzorciumi Tag

Nádudvar Város
Önkormányzata

.....................................
Ludman Lajos
Nádudvari
Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Kft

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:
Nádudvar

Aláírás dátuma:
Nádudvar

2013. február 13.

2013. február 13.

A képviselő-testület a fenti javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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Önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Nádudvar
Város
Önkormányzata
és
a
Nádudvari
Településfejlesztési
és
Városgazdálkodási Kft. között Nádudvar belvárosának funkcióbővítő
rehabilitációja projekt megvalósítása érdekében kötött konzorciumi
együttműködési megállapodás határozat melléklete szerinti módosításával.
Felkéri Beke Imre polgármestert, hogy a Nádudvar Város Önkormányzata és a
Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. között Nádudvar
belvárosának funkcióbővítő rehabilitációja projekt megvalósítása érdekében
kötött konzorciumi együttműködési megállapodás módosításának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:

Beke Imre polgármester
Ludman Lajos ügyvezető
Melléklet
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására
1.számú módosítása

Amely létrejött a Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok:
Nádudvar Város Önkormányzata (szervezet neve)
Postacím: 4181 Nádudvar,Fő út 119.
Székhely: 4181 Nádudvar,Fő út 119.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 728735
Adószám: 15728733-2-09
Aláírásra jogosult képviselője: Beke Imre
Számlavezető pénzintézet neve:OTP Bank Nyrt.
Számlaszám:11738149-15373670
Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. (szervezet neve)
Postacím:4181 Nádudvar,Petőfi utca 13.
Székhely: 4181 Nádudvar,Petőfi utca 13.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 09-09-015373
Adószám: 14412930-2-09
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Számlavezető pénzintézet neve:OTP Bank Nyrt.
Számlaszám:11738149-20004862-00000000
között.
A Tagok az általuk 2012. június 14-én aláírt Konzorciumi együttműködési
megállapodást a következők szerint módosítják.
1.A Megállapodás 10.3.pontja számozását 10.2.-re módosítják.
2.A Megállapodás a következő 10.3. számú ponttal egészítik ki:
10.3.
A továbbszámlázás a Felek között a következők szerint történik:
A továbbszámlázott költség egyetlen esetben sem haladhatja meg a
továbbszámlázó fél és a szerződéses partner/alvállalkozója/ közötti
szerződés alapján felmerült költségek összegét. Jelen megállapodás alapján
Tagok között kiállítható a kizárólag továbbszámlázott tételeket tartalmazó
számla. A továbbszámlázás módszertanát a Tagok által megismert ÉAOP
továbbszámlázási útmutatója tartalmazza, amely alapján állítják ki Tagok a
továbbszámlázott tételeket tartalmazó számlát.
A Megállapodásnak a jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan
tartalommal hatályban maradnak.
A jelen Módosítás 5 db eredeti példányban készült, amelyet a Tagok
átolvastak, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírtak.
Konzorcium Vezetője
...................................
Beke Imre
Nádudvar Város
Önkormányzata
P.H.

Konzorciumi Tag
.....................................
Ludman Lajos
Nádudvari
Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Kft
P.H.

Aláírás dátuma:
Nádudvar
2013. február 13.

Aláírás dátuma:
Nádudvar
2013. február 13.

-72./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Ajánlattételi felhívás elfogadása Megbízási szerződés a műszaki
ellenőri és a FIDIC szerződéses rendszer szerinti mérnöki feladatok ellátására
a „Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének, valamint
szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035” című
pályázathoz kapcsolódóan
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett ajánlattételi felhívás elfogadása
Megbízási szerződés a műszaki ellenőri és a FIDIC szerződéses rendszer
szerinti mérnöki feladatok ellátására a „Nádudvar település szennyvízelvezető
rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEOP1.2.0/09-11-2011-0035” című pályázathoz kapcsolódóan, melynek írásos
anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak , hogy az alábbi határozati javaslatot
fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Megbízási szerződés a
műszaki ellenőri és a FIDIC szerződéses rendszer szerinti mérnöki feladatok
ellátására a „Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének, valamint
szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035” című
pályázathoz kapcsolódóan beszerzésnek a Mátrix Audit Kft., közbeszerzési
tanácsadó által készített a határozat melléklete szerinti ajánlati felhívás
módosítását jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy értesítse a Mátrix Audit Kft.-t a
jóváhagyott ajánlatkérési felhívásnak megfelelően a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Beke Imre polgármester
Melléklet

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az
alábbiakat:
a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők
nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám:
AK16249
b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a
hatálya alá, ideértve a Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes,
vagy szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése
alapján történő alkalmazás esetét is:
Kbt. 6.§ (1) bek. b) pont
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást
alkalmazza:
második rész
d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke,
szükség szerint utalva a Kbt. 18. §-ára:
65.000.000 HUF
e) annak megjelölése, hogy a kérelem a TED-adatbankban történő
közzétételt kezdeményezi
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri a TED-adatbankban,
amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:
Kötelező
g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:
2013.02.15
h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a
kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését:
kötelező ellenőrzés
i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az
ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult,
ennek közlése
Egyéb közlemény:

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványok:
http://simap.eu.int

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,
BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY
KORRIGENDUM

Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az
eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását
eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés
versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg
kitűzött határidők módosítására.

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név:
Nádudvar Város Önkormányzata

Nemzeti azonosító:(ha ismert)
AK16249

Postai cím:
Fő út 119
Város:
Nádudvar

Postai irányítószám:
4181

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
+36 54529011

Címzett:
Beke Imre, polgármester
E-mail:
nadudvar@nadudvar.hu

Fax:
+36 54528551

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nadudvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA

Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések
esetében) [x]

Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes
ágazatok”) [ ]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Megbízási szerződés a műszaki ellenőri és a FIDIC szerződéses rendszer
szerinti
mérnöki
feladatok
ellátására
a
„Nádudvar
település
szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének
fejlesztése KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035” című pályázathoz kapcsolódóan

II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Megbízási szerződés a műszaki ellenőri és a FIDIC szerződéses rendszer
szerinti mérnöki feladatok ellátására a „Nádudvar település
szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének
fejlesztése KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035” című pályázathoz kapcsolódóan
Az alábbi szolgáltatási feladatok teljes körű ellátása:
— A „Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének, valamint
szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035” című
kivitelezési eljárás eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi,
ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses rendszer
szerinti mérnöki feladatok (Építési munkák szerződéses feltételei a Megbízó
által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz,2005 évi magyar
nyelvű kiadás – piros FIDIC) és (Üzemek, telepek és tervezési-építési
projektek szerződéses feltételei, Elektromos és gépészeti létesítményekhez
valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez,
második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember - sárga
FIDIC), valamint a műszaki ellenőri feladatok ellátása során;
— A Projekt megvalósítására kötött építési szerződés(ek) szerinti
létesítmények maradéktalan, igazoltan a minőségi előírásoknak megfelelő
megvalósításának ellenőrzése, illetve teljesülésének felügyelete;
— A feladatok végrehajtásához szükséges szakértő és egyéb személyzet
biztosítása, a vállalkozói szerződések teljesítésének és azok
elszámolásának folyamatos ellenőrzése;
— Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő folyamatokban
a jótállási időszak alatt;
— A meglévő és megszerzendő engedélyek ellenőrzése, azok
érvényességének nyomon követése, az adatszolgáltatásra vonatkozó
előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés követése;
—A kivitelezői szerződésben szereplő horizontális vállalások helyszíni
teljesítésének, teljesülésének folyamatos ellenőrzése.
—Együttműködés a Megbízó jogi képviseletét ellátó ügyvéddel (vagy ügyvédi
irodával);
A Megbízott által végzett feladatokat a támogatásokra vonatkozó
jogszabályokban és a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035 azonosító számú
projekt támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően, a Projekt
földrajzi és ágazati adottságaiból fakadó helyi specifikumok
figyelembevételével kell teljesíteni!
A részletes feladatleírást az ajánlati dokumentáció részeként kiadott feladat
leírás tartalmazza.
Ajánlattevő feladatát képezi e dokumentációban részletezett 191/2009
(IX.15.) Korm. rendeletben foglalt műszaki ellenőri feladatok ellátása, illetve
a FIDIC rendszerben megköttetett kivitelezői vállalkozói szerződések
felügyelete.
Kivitelezéshez kapcsolódó főbb paraméterek, melyhez a műszaki ellenőri és

a FIDIC szerződéses rendszer szerinti mérnöki szolgáltatás kapcsolódik: (az
adatok tájékoztató jellegűek)
Elnevezés M.e. Mennyiség
Bekötés (gravitációs + nyomott) db 1538
Bekötő vezeték fm 13851
Gravitációs gerinc vezeték fm 23904
Nyomóvezeték fm 1296
Átemelő (hálózati) db 7
Szennyvíztisztító telep kapacitása m3/d 410
Szennyvíztisztító telep kapacitása LE 5877
A kivitelezési munkák becsült értéke összesen: nettó 1 544 490 000 HUF +
77.224.500 HUF tartalékkeret
II.1.3) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) (az eredeti hirdetményben
szereplő információnak megfelelően)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 71300000-1

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak
megfelelően)

[x] Nyílt
[ ] Meghívásos
[ ] Gyorsított meghívásos
[ ] Tárgyalásos

[ ] Gyorsított tárgyalásos
[ ] Versenypárbeszéd

IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti
hirdetményben szereplő információnak
megfelelően, adott esetben)
IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott
hirdetmény esetén (ha ismert)
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP [ ]
OJS eSender [x]

Bejelentkezés:
Hirdetmény hivatkozási száma: 2013 - 0561 (év és a dokumentum száma)

IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: 2013 /S 009 - 010927 2013/01/12
(nap/hónap/év)
IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja: 2013/01/10
(nap/hónap/év)
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben;
pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)

Befejezetlen eljárás [ ] Javítás [x] További információ [ ]

VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség
van)

[ ] A közbeszerzési eljárást megszüntették.

[ ] A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

[ ] Nem került sor szerződés odaítélésére.

[ ] Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik.

VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a
javítandó, illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez,
kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára &
és a bekezdés számára)

VI.3.1)
ajánlatkérő
benyújtott
információ
módosítása

Az A
TED-en
közzétett Mindkettő
által információk nem felelnek
eredeti meg az ajánlatkérő által
eredetileg megadottaknak.

[]
[]

[x]

VI.3.2) Az eredeti A
megfelelő
hirdetményben
dokumentációban

pályázati Mindkettőben
(a további

(a további információkat lásd
a
megfelelő
pályázati információkat lásd a
megfelelő
pályázati
dokumentációban)
dokumentációban)
[]
[]
[x]

VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)
A szöveg
része:

módosítandó A következő helyett:

III.2.3) Műszaki,
illetve szakmai
alkalmasság
Az alkalmasság
megítéléséhez
szükséges
adatok és a
megkövetelt
igazolási mód:

Helyesen:

Az
ajánlattevőnek
a Az
ajánlattevőnek
a
műszaki, illetve szakmai műszaki, illetve szakmai
alkalmasság igazolására az alkalmasság igazolására az
alábbi
dokumentumokat alábbi
dokumentumokat
kell becsatolnia és az ennek kell becsatolnia és az ennek
megfelelő
alkalmassági megfelelő
alkalmassági
feltételeknek
megfelelnie: feltételeknek
megfelelnie:
M.2. A 310/2011. (XII.23.)
Korm.rendelet 15. § (3) M.2. A 310/2011. (XII.23.)
bekezdésének
d)
pontja Korm.rendelet 15. § (3)
alapján
azon bekezdésének
d)
pontja

szakembereknek
alapján
azon
(szervezeteknek)
a szakembereknek
megnevezésa, képzettségük, (szervezeteknek)
a
végzettségük
szakmai megnevezése, képzettségük,
tapasztalatuk
ismertetése, végzettségük
szakmai
akiket be kíván vonni a tapasztalatuk
ismertetése,
teljesítésbe, különösen azok akiket be kíván vonni a
bemutatásával,
akik
a teljesítésbe, különösen azok
minőség-ellenőrzésért
bemutatásával,
akik
a
felelősek.
minőség-ellenőrzésért
Ezen
szakemberek felelősek.
vonatkozásában
Ezen
szakemberek
becsatolandó
az
aláírt vonatkozásában
szakmai
önéletrajz, becsatolandó
az
aláírt
végzettséget,
képzettséget szakmai
önéletrajz,
igazoló
dokumentumok, végzettséget,
képzettséget
valamint
az
adott igazoló dokumentumok és a
szakemberek
által
a rendelkezésre
állás
nyelvismeret
és tekintetében
aláírt
rendelkezésre
állás nyilatkozatok.
(A
tekintetében
aláírt dokumentumoknak
az
nyilatkozatok is csatolandók. alkalmasságnak
való
(A dokumentumoknak az megfelelést
egyértelműen
alkalmasságnak
való tartalmazniuk kell).
megfelelést
egyértelműen
tartalmazniuk
kell).
Amennyiben a közhiteles
nyilvántartásból elérhető a
képzettséget
igazoló
dokumentum,
azt
ajánlattevőnek
nem
kell
csatolni ajánlatához.

III.2.3) Műszaki, illetve
szakmai alkalmasság
Az
alkalmasság
minimumkövetelménye(i):
(adott esetben)

Alkalmatlan
az Alkalmatlan
az
ajánlattevő
(közös ajánlattevő
(közös
ajánlattevő),
ha
az ajánlattevő),
ha
az
alábbi
pontokban alábbi
pontokban
meghatározott
meghatározott
követelmények
közül követelmények
közül
bármelyiknek az alább bármelyiknek az alább
megfogalmazott módon megfogalmazott módon
nem felel meg, ha: nem felel meg, ha:
M.2. nem rendelkezik M.2. nem rendelkezik
legalább
az
alábbi legalább
az
alábbi

végzettséggel,
végzettséggel,
képzettséggel,
képzettséggel,
rendelkező
rendelkező
szakemberekkel:
szakemberekkel:
(egy
szakember (egy
szakember
egyidejűleg csak egy egyidejűleg csak egy
pozícióra
jelölhető) pozícióra
jelölhető)
M.2.1.
Projektvezető Mérnök (1 M.2.1.
fő)
Projektvezető Mérnök (1
Végzettség:
fő)
Egyetemi vagy főiskolai Végzettség:
mérnöki
végzettség Egyetemi vagy főiskolai
Képzettség:
mérnöki
végzettség
legalább
5
éves Képzettség:
műszaki
vezetőként legalább
5
éves
és/vagy
műszaki műszaki
vezetőként
ellenőrként
szerzett és/vagy
műszaki
szakmai
tapasztalat, ellenőrként
szerzett
- legalább 5 éves, szakmai
tapasztalat,
mérnöki
tevékenység - legalább 5 éves,
átfogó irányítását végző mérnöki
tevékenység
projektvezetői
átfogó irányítását végző
tapasztalattal
projektvezetői
szennyvízcsatorna
és tapasztalattal
szennyvíztisztító
telep szennyvízcsatorna
és
építési
munkák szennyvíztisztító
telep
végzésére
irányuló építési
munkák
építési
szerződés végzésére
irányuló
bonyolításában.
építési
szerződés
Jogosultság:
bonyolításában.
ME-VZ műszaki ellenőri
jogosultság
M.2.2.
Mérnök helyettese (1 fő)
Végzettség:
M.2.2.
Egyetemi vagy főiskolai Mérnök helyettese (1 fő)
mérnöki
végzettség. Végzettség:
Képzettség:
Egyetemi vagy főiskolai
legalább
3
éves mérnöki
végzettség.
gyakorlati tapasztalattal Képzettség:
rendelkezik,
építési legalább
3
éves
szerződés/ek
gyakorlati tapasztalattal

bonyolításában
rendelkezik,
építési
mérnökként
és/vagy szerződés/ek
helyetteseként és/vagy bonyolításában
műszaki
ellenőrként, mérnökként
és/vagy
ahol
az
építési helyetteseként és/vagy
szerződés/ek
közül műszaki
ellenőrként,
legalább egynek a nettó ahol
az
építési
értéke
eléri
a szerződés/ek
közül
1.300.000.000 HUF-ot: legalább egynek a nettó
Jogosultság:
értéke
eléri
a
ME-VZ műszaki ellenőri 1.300.000.000 HUF-ot:
jogosultság
M.2.3.
Műszaki
ellenőrök
(legalább
5
fő) M.2.3.
Végzettség:
Műszaki
ellenőrök
Műszaki egyetemi vagy (legalább
5
fő)
főiskolai végzettséggel Végzettség:
rendelkezik.
Műszaki egyetemi vagy
Jogosultság:
főiskolai végzettséggel
•
ME-M-I
műszaki rendelkezik.
ellenőri jogosultság (1 fő)
•
ME-É-I
műszaki Képzettség:
ellenőri jogosultság (1 fő) Legalább 3 év gyakorlati
•
ME-VZ
műszaki tapasztalat
a
ellenőri jogosultság (1 fő) szakágnak
megfelelő
•
ME-V-I
műszaki építési munkák műszaki
ellenőri jogosultság (1 fő) ellenőrzésében és/vagy
•
ME-G-I
műszaki felelős
műszaki
ellenőri jogosultság (1 fő) vezetésében
és/vagy
Képzettség:
kivitelezésében.
Legalább 3 év gyakorlati
tapasztalat
a
szakágnak
megfelelő
építési munkák műszaki
ellenőrzésében és/vagy
felelős
műszaki
vezetésében
és/vagy
kivitelezésében.
M.2.4.
M.2.4.
Költség-és
ütemterv
Költség-és
ütemterv ellenőr
(1fő)
ellenőr
(1fő) Végzettség:
Végzettség:
Egyetemi vagy főiskolai

Egyetemi vagy főiskolai mérnöki
végzettség.
mérnöki
végzettség. Képzettség:
Képzettség:
Legalább
5
éves
Legalább
5
éves gyakorlati
tapasztalat
gyakorlati
tapasztalat FIDIC
szerződéses
FIDIC
szerződéses feltételek
szerint
feltételek
szerint megvalósuló
építési
megvalósuló
építési szerződés
szerződés
bonyolításában,
bonyolításában,
árszakértőként
és
árszakértőként
és műszaki szakértőként.
műszaki szakértőként.
M.2.5.
M.2.5.
Mérnök
helyszíni
Mérnök
helyszíni képviselője
(1fő)
képviselője
(1fő) Végzettség:
Végzettség:
Középfokú
műszaki
Középfokú
műszaki végzettség.
végzettség.
Képzettség:
Képzettség:
Legalább
3
éves
Legalább
3
éves gyakorlati
tapasztalat
gyakorlati
tapasztalat vízi közmű beruházások
vízi közmű beruházások területén;
területén;
Az M.2. pontban kért
Az M.2. pontban kért szakemberek
szakemberek
tekintetében a korábban
tekintetében a korábban hatályos
hatályos
jogszabályoknak
jogszabályoknak
megfelelően
szerzett
megfelelően
szerzett jogosultság
jogosultság
egyenértékűnek
egyenértékűnek
tekinthető
az
tekinthető
az előírtakkal.
előírtakkal.

VI.3)
További
információk
(adott
esetben)

VI.3).12. A Kbt. 124. § (5) VI.3).12. A Kbt. 124. § (5)
bekezdése
alapján
az bekezdése alapján az ajánlatok
ajánlatok elbírálásáról szóló elbírálásáról
szóló
írásbeli
írásbeli összegezésnek az összegezésnek az ajánlattevők
ajánlattevők részére történt részére
történt
megküldése
megküldése
napjától
a napjától a nyertes ajánlattevő
nyertes ajánlattevő ajánlati és – a 125.§ (4) bekezdés
kötöttsége további 30 nappal esetében
–
a
második

meghosszabbodik.

legkedvezőbb
ajánlatot
tett
ajánlattevő ajánlati kötöttsége
további
30
nappal
meghosszabbodik.

VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)
A módosítandó adatok:

A következő helyett:

2013/03/01
IV.3.3) A dokumentáció és a
(nap/hónap/év)
kiegészítő iratok vagy ismertetők
beszerzésének
feltételei
11 : 00 (időpont )
A dokumentáció beszerzésének
határideje.

IV.3.4) Ajánlattételi
részvételi határidő

vagy

Helyesen:
2013/03/18
(nap/hónap/év)
11 : 00 (időpont )

2013/03/01
(nap/hónap/év)

2013/03/18
(nap/hónap/év)

11 : 00 (időpont )

11 : 00 (időpont )

2013/03/01
IV.3.8)
Az
ajánlatok
(nap/hónap/év)
felbontásának feltételei
11 : 00 (időpont )

2013/03/18
(nap/hónap/év)
11 : 00 (időpont )

VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)

A módosítandó szövegrész (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai irányítószám: Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)
A beírandó szöveg helye:

A beírandó szöveg:

VI.3)
További VI.3).21. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy
információk
szerződéses feltételként előírásra került, hogy a szerződés
(adott esetben) teljesítésének
ideje
alatt
szaktolmács
folyamatos
biztosítása ajánlattevő kötelezettsége és költsége, mely
költséget az ajánlati árnak tartalmaznia kell, amennyiben
az ajánlati felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai
alkalmasság M.2. pontjában megjelölt szakemberek nem
rendelkeznek a magyar nyelv tárgyalóképes ismeretével.
VI.3).22.
A szerződés
jogosultságú
3 fő ME-VZ-I
szakember
1 fő ME-É-I
szakember
1 fő ME-M-I
szakember
1 fő ME-G-I
szakember
1 fő ME-V-I
szakember

teljesítéséhez az alábbi
szakemberek

létszámú és
szükségesek:

műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező
műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező
műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező
műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező
műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező

A korábban hatályos jogszabályoknak megfelelően szerzett
jogosultság
egyenértékűnek
tekinthető.
Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell
egyfelől arról, hogy nyertessége esettén az általa

bemutatott
szakembereket
mely
pozícióra
kívánja
megajánlani, másfelől arról, hogy a megajánlott szakember
a
kamarai
nyilvántartásba
vétellel
a
szerződés
megkötéséig rendelkezni fog, s a nyilvántartásba vétel
elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való
visszalépésének minősül a Kbt. 124.§ (4) bekezdése
alapján melynek következtében a második legkedvezőbb
ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést.

VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
A
dokumentáció
módosult
(különös
szerződéses
feltételek,
formanyomtatványok), melyet Ajánlatkérő térítésmentesen elektronikus
formában megküld azon Ajánlattevők részére, akik a dokumentációt
megvásárolták.

VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: (nap/hónap/év)

A képviselő-testület a fenti javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (II.20.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Megbízási szerződés a
műszaki ellenőri és a FIDIC szerződéses rendszer szerinti mérnöki feladatok
ellátására a „Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének, valamint
szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035” című
pályázathoz kapcsolódóan beszerzésnek a Mátrix Audit Kft., közbeszerzési
tanácsadó által készített a határozat melléklete szerinti ajánlati felhívás
módosítását jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy értesítse a Mátrix Audit Kft.-t a
jóváhagyott ajánlatkérési felhívásnak megfelelően a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős:

Beke Imre polgármester
Melléklet

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem
NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az
alábbiakat:
a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők
nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám:
AK16249
b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a
hatálya alá, ideértve a Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes,
vagy szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése
alapján történő alkalmazás esetét is:
Kbt. 6.§ (1) bek. b) pont
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást
alkalmazza:
második rész
d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke,
szükség szerint utalva a Kbt. 18. §-ára:
65.000.000 HUF
e) annak megjelölése, hogy a kérelem a TED-adatbankban történő
közzétételt kezdeményezi
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri a TED-adatbankban,
amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:
Kötelező
g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:
2013.02.15
h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a
kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését:
kötelező ellenőrzés
i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az
ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult,
ennek közlése
Egyéb közlemény:

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványok:
http://simap.eu.int

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,
BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY
KORRIGENDUM

Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az
eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását
eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés
versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg
kitűzött határidők módosítására.

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név:
Nádudvar Város Önkormányzata

Nemzeti azonosító:(ha ismert)
AK16249

Postai cím:
Fő út 119
Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Nádudvar

4181

Kapcsolattartási pont(ok):

Magyarország
Telefon:
+36 54529011

Címzett:
Beke Imre, polgármester
E-mail:
nadudvar@nadudvar.hu

Fax:
+36 54528551

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nadudvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA

Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések
esetében) [x]

Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes
ágazatok”) [ ]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Megbízási szerződés a műszaki ellenőri és a FIDIC szerződéses rendszer
szerinti
mérnöki
feladatok
ellátására
a
„Nádudvar
település
szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének
fejlesztése KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035” című pályázathoz kapcsolódóan

II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Megbízási szerződés a műszaki ellenőri és a FIDIC szerződéses rendszer
szerinti mérnöki feladatok ellátására a „Nádudvar település
szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének
fejlesztése KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035” című pályázathoz kapcsolódóan
Az alábbi szolgáltatási feladatok teljes körű ellátása:
— A „Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének, valamint
szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035” című
kivitelezési eljárás eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi,
ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses rendszer
szerinti mérnöki feladatok (Építési munkák szerződéses feltételei a Megbízó
által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz,2005 évi magyar
nyelvű kiadás – piros FIDIC) és (Üzemek, telepek és tervezési-építési
projektek szerződéses feltételei, Elektromos és gépészeti létesítményekhez
valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez,
második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember - sárga
FIDIC), valamint a műszaki ellenőri feladatok ellátása során;
— A Projekt megvalósítására kötött építési szerződés(ek) szerinti
létesítmények maradéktalan, igazoltan a minőségi előírásoknak megfelelő
megvalósításának ellenőrzése, illetve teljesülésének felügyelete;
— A feladatok végrehajtásához szükséges szakértő és egyéb személyzet
biztosítása, a vállalkozói szerződések teljesítésének és azok
elszámolásának folyamatos ellenőrzése;
— Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő folyamatokban
a jótállási időszak alatt;
— A meglévő és megszerzendő engedélyek ellenőrzése, azok
érvényességének nyomon követése, az adatszolgáltatásra vonatkozó
előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés követése;
—A kivitelezői szerződésben szereplő horizontális vállalások helyszíni
teljesítésének, teljesülésének folyamatos ellenőrzése.
—Együttműködés a Megbízó jogi képviseletét ellátó ügyvéddel (vagy ügyvédi

irodával);
A Megbízott által végzett feladatokat a támogatásokra vonatkozó
jogszabályokban és a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035 azonosító számú
projekt támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően, a Projekt
földrajzi és ágazati adottságaiból fakadó helyi specifikumok
figyelembevételével kell teljesíteni!
A részletes feladatleírást az ajánlati dokumentáció részeként kiadott feladat
leírás tartalmazza.
Ajánlattevő feladatát képezi e dokumentációban részletezett 191/2009
(IX.15.) Korm. rendeletben foglalt műszaki ellenőri feladatok ellátása, illetve
a FIDIC rendszerben megköttetett kivitelezői vállalkozói szerződések
felügyelete.
Kivitelezéshez kapcsolódó főbb paraméterek, melyhez a műszaki ellenőri és
a FIDIC szerződéses rendszer szerinti mérnöki szolgáltatás kapcsolódik: (az
adatok tájékoztató jellegűek)
Elnevezés M.e. Mennyiség
Bekötés (gravitációs + nyomott) db 1538
Bekötő vezeték fm 13851
Gravitációs gerinc vezeték fm 23904
Nyomóvezeték fm 1296
Átemelő (hálózati) db 7
Szennyvíztisztító telep kapacitása m3/d 410
Szennyvíztisztító telep kapacitása LE 5877
A kivitelezési munkák becsült értéke összesen: nettó 1 544 490 000 HUF +
77.224.500 HUF tartalékkeret
II.1.3) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) (az eredeti hirdetményben
szereplő információnak megfelelően)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 71300000-1

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak
megfelelően)

[x] Nyílt
[ ] Meghívásos
[ ] Gyorsított meghívásos
[ ] Tárgyalásos
[ ] Gyorsított tárgyalásos
[ ] Versenypárbeszéd

IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti
hirdetményben szereplő információnak
megfelelően, adott esetben)
IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott
hirdetmény esetén (ha ismert)
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP [ ]
OJS eSender [x]

Bejelentkezés:
Hirdetmény hivatkozási száma: 2013 - 0561 (év és a dokumentum száma)

IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: 2013 /S 009 - 010927 2013/01/12
(nap/hónap/év)
IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja: 2013/01/10
(nap/hónap/év)
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben;
pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)

Befejezetlen eljárás [ ] Javítás [x] További információ [ ]

VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség
van)

[ ] A közbeszerzési eljárást megszüntették.

[ ] A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

[ ] Nem került sor szerződés odaítélésére.

[ ] Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik.

VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a
javítandó, illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez,
kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára &
és a bekezdés számára)

VI.3.1)
ajánlatkérő
benyújtott
információ
módosítása

Az A
TED-en
közzétett Mindkettő
által információk nem felelnek
eredeti meg az ajánlatkérő által
eredetileg megadottaknak.

[]
[]

[x]

VI.3.2) Az eredeti A
megfelelő
hirdetményben
dokumentációban

pályázati Mindkettőben

(a további
(a további információkat lásd
a
megfelelő
pályázati információkat lásd a
megfelelő
pályázati
dokumentációban)
dokumentációban)
[]
[]
[x]

VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)
A szöveg
része:

módosítandó A következő helyett:

Helyesen:

III.2.3) Műszaki,
illetve szakmai
alkalmasság
Az alkalmasság
megítéléséhez
szükséges
adatok és a
megkövetelt
igazolási mód:

Az
ajánlattevőnek
a Az
ajánlattevőnek
a
műszaki, illetve szakmai műszaki, illetve szakmai
alkalmasság igazolására az alkalmasság igazolására az
alábbi
dokumentumokat alábbi
dokumentumokat
kell becsatolnia és az ennek kell becsatolnia és az ennek
megfelelő
alkalmassági megfelelő
alkalmassági
feltételeknek
megfelelnie: feltételeknek
megfelelnie:
M.2. A 310/2011. (XII.23.)
Korm.rendelet 15. § (3) M.2. A 310/2011. (XII.23.)
bekezdésének
d)
pontja Korm.rendelet 15. § (3)
alapján
azon bekezdésének
d)
pontja
szakembereknek
alapján
azon
(szervezeteknek)
a szakembereknek
megnevezésa, képzettségük, (szervezeteknek)
a
végzettségük
szakmai megnevezése, képzettségük,
tapasztalatuk
ismertetése, végzettségük
szakmai
akiket be kíván vonni a tapasztalatuk
ismertetése,
teljesítésbe, különösen azok akiket be kíván vonni a
bemutatásával,
akik
a teljesítésbe, különösen azok
minőség-ellenőrzésért
bemutatásával,
akik
a
felelősek.
minőség-ellenőrzésért
Ezen
szakemberek felelősek.
vonatkozásában
Ezen
szakemberek
becsatolandó
az
aláírt vonatkozásában
szakmai
önéletrajz, becsatolandó
az
aláírt
végzettséget,
képzettséget szakmai
önéletrajz,
igazoló
dokumentumok, végzettséget,
képzettséget
valamint
az
adott igazoló dokumentumok és a
szakemberek
által
a rendelkezésre
állás
nyelvismeret
és tekintetében
aláírt
rendelkezésre
állás nyilatkozatok.
(A
tekintetében
aláírt dokumentumoknak
az
nyilatkozatok is csatolandók. alkalmasságnak
való
(A dokumentumoknak az megfelelést
egyértelműen
alkalmasságnak
való tartalmazniuk kell).
megfelelést
egyértelműen
tartalmazniuk
kell).
Amennyiben a közhiteles
nyilvántartásból elérhető a
képzettséget
igazoló
dokumentum,
azt
ajánlattevőnek
nem
kell
csatolni ajánlatához.

III.2.3) Műszaki, illetve
szakmai alkalmasság
Az
alkalmasság
minimumkövetelménye(i):
(adott esetben)

Alkalmatlan
az Alkalmatlan
az
ajánlattevő
(közös ajánlattevő
(közös
ajánlattevő),
ha
az ajánlattevő),
ha
az
alábbi
pontokban alábbi
pontokban
meghatározott
meghatározott
követelmények
közül követelmények
közül
bármelyiknek az alább bármelyiknek az alább
megfogalmazott módon megfogalmazott módon
nem felel meg, ha: nem felel meg, ha:
M.2. nem rendelkezik M.2. nem rendelkezik
legalább
az
alábbi legalább
az
alábbi
végzettséggel,
végzettséggel,
képzettséggel,
képzettséggel,
rendelkező
rendelkező
szakemberekkel:
szakemberekkel:
(egy
szakember (egy
szakember
egyidejűleg csak egy egyidejűleg csak egy
pozícióra
jelölhető) pozícióra
jelölhető)
M.2.1.
Projektvezető Mérnök (1 M.2.1.
fő)
Projektvezető Mérnök (1
Végzettség:
fő)
Egyetemi vagy főiskolai Végzettség:
mérnöki
végzettség Egyetemi vagy főiskolai
Képzettség:
mérnöki
végzettség
legalább
5
éves Képzettség:
műszaki
vezetőként legalább
5
éves
és/vagy
műszaki műszaki
vezetőként
ellenőrként
szerzett és/vagy
műszaki
szakmai
tapasztalat, ellenőrként
szerzett
- legalább 5 éves, szakmai
tapasztalat,
mérnöki
tevékenység - legalább 5 éves,
átfogó irányítását végző mérnöki
tevékenység
projektvezetői
átfogó irányítását végző
tapasztalattal
projektvezetői
szennyvízcsatorna
és tapasztalattal
szennyvíztisztító
telep szennyvízcsatorna
és
építési
munkák szennyvíztisztító
telep
végzésére
irányuló építési
munkák
építési
szerződés végzésére
irányuló
bonyolításában.
építési
szerződés
Jogosultság:
bonyolításában.
ME-VZ műszaki ellenőri
jogosultság

M.2.2.
Mérnök helyettese (1 fő)
Végzettség:
M.2.2.
Egyetemi vagy főiskolai Mérnök helyettese (1 fő)
mérnöki
végzettség. Végzettség:
Képzettség:
Egyetemi vagy főiskolai
legalább
3
éves mérnöki
végzettség.
gyakorlati tapasztalattal Képzettség:
rendelkezik,
építési legalább
3
éves
szerződés/ek
gyakorlati tapasztalattal
bonyolításában
rendelkezik,
építési
mérnökként
és/vagy szerződés/ek
helyetteseként és/vagy bonyolításában
műszaki
ellenőrként, mérnökként
és/vagy
ahol
az
építési helyetteseként és/vagy
szerződés/ek
közül műszaki
ellenőrként,
legalább egynek a nettó ahol
az
építési
értéke
eléri
a szerződés/ek
közül
1.300.000.000 HUF-ot: legalább egynek a nettó
Jogosultság:
értéke
eléri
a
ME-VZ műszaki ellenőri 1.300.000.000 HUF-ot:
jogosultság
M.2.3.
Műszaki
ellenőrök
(legalább
5
fő) M.2.3.
Végzettség:
Műszaki
ellenőrök
Műszaki egyetemi vagy (legalább
5
fő)
főiskolai végzettséggel Végzettség:
rendelkezik.
Műszaki egyetemi vagy
Jogosultság:
főiskolai végzettséggel
•
ME-M-I
műszaki rendelkezik.
ellenőri jogosultság (1 fő)
•
ME-É-I
műszaki Képzettség:
ellenőri jogosultság (1 fő) Legalább 3 év gyakorlati
•
ME-VZ
műszaki tapasztalat
a
ellenőri jogosultság (1 fő) szakágnak
megfelelő
•
ME-V-I
műszaki építési munkák műszaki
ellenőri jogosultság (1 fő) ellenőrzésében és/vagy
•
ME-G-I
műszaki felelős
műszaki
ellenőri jogosultság (1 fő) vezetésében
és/vagy
Képzettség:
kivitelezésében.
Legalább 3 év gyakorlati
tapasztalat
a

szakágnak
megfelelő
építési munkák műszaki
ellenőrzésében és/vagy
felelős
műszaki
vezetésében
és/vagy
kivitelezésében.
M.2.4.
M.2.4.
Költség-és
ütemterv
Költség-és
ütemterv ellenőr
(1fő)
ellenőr
(1fő) Végzettség:
Végzettség:
Egyetemi vagy főiskolai
Egyetemi vagy főiskolai mérnöki
végzettség.
mérnöki
végzettség. Képzettség:
Képzettség:
Legalább
5
éves
Legalább
5
éves gyakorlati
tapasztalat
gyakorlati
tapasztalat FIDIC
szerződéses
FIDIC
szerződéses feltételek
szerint
feltételek
szerint megvalósuló
építési
megvalósuló
építési szerződés
szerződés
bonyolításában,
bonyolításában,
árszakértőként
és
árszakértőként
és műszaki szakértőként.
műszaki szakértőként.
M.2.5.
M.2.5.
Mérnök
helyszíni
Mérnök
helyszíni képviselője
(1fő)
képviselője
(1fő) Végzettség:
Végzettség:
Középfokú
műszaki
Középfokú
műszaki végzettség.
végzettség.
Képzettség:
Képzettség:
Legalább
3
éves
Legalább
3
éves gyakorlati
tapasztalat
gyakorlati
tapasztalat vízi közmű beruházások
vízi közmű beruházások területén;
területén;
Az M.2. pontban kért
Az M.2. pontban kért szakemberek
szakemberek
tekintetében a korábban
tekintetében a korábban hatályos
hatályos
jogszabályoknak
jogszabályoknak
megfelelően
szerzett
megfelelően
szerzett jogosultság
jogosultság
egyenértékűnek
egyenértékűnek
tekinthető
az
tekinthető
az előírtakkal.

előírtakkal.

VI.3)
További
információk
(adott
esetben)

VI.3).12. A Kbt. 124. § (5) VI.3).12. A Kbt. 124. § (5)
bekezdése
alapján
az bekezdése alapján az ajánlatok
ajánlatok elbírálásáról szóló elbírálásáról
szóló
írásbeli
írásbeli összegezésnek az összegezésnek az ajánlattevők
ajánlattevők részére történt részére
történt
megküldése
megküldése
napjától
a napjától a nyertes ajánlattevő
nyertes ajánlattevő ajánlati és – a 125.§ (4) bekezdés
kötöttsége további 30 nappal esetében
–
a
második
meghosszabbodik.
legkedvezőbb
ajánlatot
tett
ajánlattevő ajánlati kötöttsége
további
30
nappal
meghosszabbodik.

VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)
A módosítandó adatok:

A következő helyett:

2013/03/01
IV.3.3) A dokumentáció és a
(nap/hónap/év)
kiegészítő iratok vagy ismertetők
beszerzésének
feltételei
11 : 00 (időpont )
A dokumentáció beszerzésének
határideje.

IV.3.4) Ajánlattételi
részvételi határidő

vagy

Helyesen:
2013/03/18
(nap/hónap/év)
11 : 00 (időpont )

2013/03/01
(nap/hónap/év)

2013/03/18
(nap/hónap/év)

11 : 00 (időpont )

11 : 00 (időpont )

2013/03/01
IV.3.8)
Az
ajánlatok
(nap/hónap/év)
felbontásának feltételei
11 : 00 (időpont )

2013/03/18
(nap/hónap/év)
11 : 00 (időpont )

VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)

A módosítandó szövegrész (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai irányítószám: Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)
A beírandó szöveg helye:

A beírandó szöveg:

VI.3)
További VI.3).21. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy
információk
szerződéses feltételként előírásra került, hogy a szerződés
(adott esetben) teljesítésének
ideje
alatt
szaktolmács
folyamatos
biztosítása ajánlattevő kötelezettsége és költsége, mely
költséget az ajánlati árnak tartalmaznia kell, amennyiben
az ajánlati felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai
alkalmasság M.2. pontjában megjelölt szakemberek nem
rendelkeznek a magyar nyelv tárgyalóképes ismeretével.
VI.3).22.
A szerződés
jogosultságú

teljesítéséhez az alábbi
szakemberek

létszámú és
szükségesek:

3 fő ME-VZ-I műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező
szakember
1 fő ME-É-I műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező
szakember
1 fő ME-M-I műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező

szakember
1 fő ME-G-I műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező
szakember
1 fő ME-V-I műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező
szakember
A korábban hatályos jogszabályoknak megfelelően szerzett
jogosultság
egyenértékűnek
tekinthető.
Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell
egyfelől arról, hogy nyertessége esettén az általa
bemutatott
szakembereket
mely
pozícióra
kívánja
megajánlani, másfelől arról, hogy a megajánlott szakember
a
kamarai
nyilvántartásba
vétellel
a
szerződés
megkötéséig rendelkezni fog, s a nyilvántartásba vétel
elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való
visszalépésének minősül a Kbt. 124.§ (4) bekezdése
alapján melynek következtében a második legkedvezőbb
ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést.

VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
A
dokumentáció
módosult
(különös
szerződéses
feltételek,
formanyomtatványok), melyet Ajánlatkérő térítésmentesen elektronikus
formában megküld azon Ajánlattevők részére, akik a dokumentációt
megvásárolták.

VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: (nap/hónap/év)
3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A Kövy Sándor Általános Iskola AMI és PSZSZ felvételi körzetének
megállapítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Kövy Sándor Általános Iskola
AMI és PSZSZ felvételi körzetének megállapítására, melynek írásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Boros Lajosné oktatási, kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság elnöke,
elmondta, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
kötelezően előírja a települési önkormányzatok illetékességi területén
működő általános iskolák körzetének megállapítását. Itt Nádudvaron csak egy
iskola van, ezért egyértelmű, de vannak olyan települések, ahol több iskola is
működik.

- 38 Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
alábbi határozati javaslatot fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal javaslatával - miszerint a Kövy Sándor Általános
Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat
felvételi körzetét Nádudvar város közigazgatási területében kívánja
megállapítani – egyetért.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a felvételi körzettel
kapcsolatban kialakított véleményét haladéktalanul küldje meg a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal részére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Beke Imre, polgármester

A képviselő-testület a fenti javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének
(II.20.) Önkormányzati számú határozata:

27/2013.

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal javaslatával - miszerint a Kövy Sándor Általános
Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat
felvételi körzetét Nádudvar város közigazgatási területében kívánja
megállapítani – egyetért.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a felvételi körzettel
kapcsolatban kialakított véleményét haladéktalanul küldje meg a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal részére.
Határidő: azonnal

Felelős:

Beke Imre, polgármester

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 259/2012 (XII.20.)
Ök. sz. határozatának kiegészítéséről
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést
Nádudvar Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 259/2012 (XII.20.) Ök. sz. határozatának kiegészítéséről,
melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
-
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Vincze András jegyző, elmondta, hogy ez az előterjesztést már a 2012. december
20-ai testületi ülésen elfogadásra került. A jegyzőkönyv szerkesztése folytán a
határozatba
nem került bele az ingatlanok forgalmi értéke, továbbá az
előterjesztésben szereplő „Felkéri Beke Imre polgármestert, hogy az adásvételi
szerződéseket írja alá” mondat helyett,
„felhatalmazza Beke Imre polgármestert, hogy az adásvételi szerződéseket írja alá.”
mondat kerüljön. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a határozati javaslatot
ezekkel a kiegészítésekkel együtt fogadják el.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot, valamint a Jegyző Úr által
elmondottakat, mely szerint az előterjesztésben szereplő „felkéri Beke Imre
polgármestert, hogy az adásvételi szerződéseket írja alá” mondat helyett,
„felhatalmazza Beke Imre polgármestert, hogy az adásvételi szerződéseket írja alá.”
mondat kerüljön, az alábbiak szerint fogadják el:
A Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete
259/2012 (XII.20.)
önkormányzati számú határozatában foglaltakat a következőkkel egészíti ki, a
határozatban szereplő táblázat kiegészül egy 4. oszloppal, amely az ingatlanok
forgalmi értékét tartalmazza.
Sorszám
1.

Ingatlan megnevezése
4181 Nádudvar Nádas u.3 sz.
lakás
4181 Nádudvar Petőfi u.11/C sz.
lakás+garázs
4181 Nádudvar Miklós u.28 sz.
lakás
4181 Nádudvar Fő u.116. sz
1/1, első emeleti lakások

Helyrajzi szám
2745/2 hrsz.

Forgalmi érték
4.460.000 Ft

3273/3 hrsz

4.950.000 Ft

904 hrsz.

3.420.000 Ft

3259/A/2 hrsz.

5.610.000 Ft

5.

4181 Nádudvar Fő u.116. sz
1/3, első emeleti lakások

3259/A/4 hrsz.

4.410.000 Ft

6.

4181 Nádudvar Fő u.116. sz
1/4, első emeleti lakások

3259/A/5 hrsz.

3.330.000 Ft

2.
3.
4.

7.
8.
9.
10..
11.
12.

4181 Nádudvar Fő u.116. sz
2/5, második emeleti lakások
4181 Nádudvar Fő u.116. sz
2/7 , második emeleti lakások
4181 Nádudvar Szélső u.42 sz.
lakás
4181
Nádudvar
Alkotmány
u.51sz. lakás
4181 Nádudvar Puskin u.63 sz.
lakás
4181 Nádudvar Maros u. kivett
mocsár*

3259/A/6 hrsz.

4.310.000 Ft

3259/A/8 hrsz.

4.310.000 Ft

1360 hrsz.

3.530.000 Ft

1436 hrsz.

2.190.000 Ft

2349 hrsz.

2.010.000 Ft

1923 hrsz.

10.157.400 Ft

- 40 A határozat szöveges része a következőkkel egészül ki:
Az ingatlanokat az értékbecslésben megállapított vagy annál magasabb áron
adja el Nádudvar Város Önkormányzata.
Felhatalmazza Beke Imre polgármestert, hogy az adásvételi szerződéseket írja
alá.
Határidő: azonnal illetve folyamatos
Felelős:
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző
A képviselő-testület a fenti javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2013.
(II.20.) Önkormányzati számú határozata:
A Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 259/2012 (XII.20.)
önkormányzati számú határozatában foglaltakat a következőkkel egészíti ki,
a határozatban szereplő táblázat kiegészül egy 4. oszloppal, amely az
ingatlanok forgalmi értékét tartalmazza:
Sorszá
m
1.
2.
3.
4.

Ingatlan megnevezése
4181 Nádudvar Nádas u.3 sz.
lakás
4181 Nádudvar Petőfi u.11/C
sz.
lakás+garázs
4181 Nádudvar Miklós u.28 sz.
lakás
4181 Nádudvar Fő u.116. sz
1/1, első emeleti lakások

Helyrajzi
szám
2745/2 hrsz.

Forgalmi
érték
4.460.000 Ft

3273/3 hrsz

4.950.000 Ft

904 hrsz.

3.420.000 Ft

3259/A/2
hrsz.

5.610.000 Ft

5.

4181 Nádudvar Fő u.116. sz
1/3, első emeleti lakások

3259/A/4
hrsz.

4.410.000 Ft

6.

4181 Nádudvar Fő u.116. sz
1/4, első emeleti lakások

3259/A/5
hrsz.

3.330.000 Ft

7.

4181 Nádudvar Fő u.116. sz
2/5, második emeleti lakások
4181. Nádudvar Fő u.116. sz
2/7 , második emeleti lakások
4181 Nádudvar Szélső u.42 sz.
lakás
4181
Nádudvar
Alkotmány
u.51sz. lakás
4181 Nádudvar Puskin u.63 sz.
lakás
4181 Nádudvar Maros u. kivett
mocsár*

3259/A/6
hrsz.
3259/A/8
hrsz.
1360 hrsz.

4.310.000 Ft

1436 hrsz.

2.190.000 Ft

2349 hrsz.

2.010.000 Ft

1923 hrsz.

10.157.400 Ft

8.
9.
10..
11.
12.

4.310.000 Ft
3.530.000 Ft

A határozat szöveges része a következőkkel egészül ki:
Az ingatlanokat az értékbecslésben megállapított vagy annál magasabb áron
adja el Nádudvar Város Önkormányzata.
Felhatalmazza
írja alá.

Beke Imre polgármestert, hogy az adásvételi szerződéseket

Határidő: azonnal illetve folyamatos
Felelős:
Beke Imre polgármester
Vincze András jegyző
5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Hajdú-Bihar megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2013. évi költségvetése
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Hajdú-Bihar megyei
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetésére,
melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy a társulás e-mailen küldte meg ezt az anyagot, azért is nem
tudták előre kiküldeni. Mivel a társulásnak Nádudvar is tagja, igy kérte a
társulás elnöke, hogy a küldött határozati javaslatot fogadják el.
A határozati javaslatban a 2013. évi költségvetés bevételi oldala nullás, a
kiadási oldala is nullás.

Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy az alábbi határozati javaslatot
fogadják el:
Nádudvar városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
A Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2013.
évi költségvetését O. EFT bevétellel és O. -EFT kiadással elfogadja.

- 42 Utasítja a testület a polgármestert, hogy a testületi döntésről a társulás
elnökét értesítse ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
A képviselő-testület a fenti határozatot 7 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2013.
(II.20.) Önkormányzati számú határozata:
Nádudvar városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
A Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2013.
évi költségvetését O. EFT bevétellel és O. EFT kiadással elfogadja.
Utasítja a testület a polgármestert, hogy a testületi döntésről a társulás
elnökét értesítse ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
INTERPELLÁCIÓ:
Csendes Ferenc képviselő, kérdésként vetette fel, hogy a Maros utca ingatlan
az a Kabai utca sarkán lévő ingatlan, és mi a szándék, egy valaki fogja
megkapni, vagy pedig megosztják a telket?
Beke Imre polgármester, igen ez a Kabai és Maros utca sarkán lévő ingatlan.
Van rá több jelentkező, közel 1,5 ha területről van szó.

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, az ülést 7,45 órakor
berekesztette.
Kmft.
Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Korcsmáros Sándor Ludmanné Papp Ilona
jegyzőkönyv-hitelesítők

NÁDUDVAR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2013. február 20-ai rendkívüli ülésének
jegyzőkönyve

Tartalmazza:
-

a 25/2013.(II.20.) önkormányzati számú határozatot, az
Önkormányzat és a TVG Kft. közötti konzorciumi megállapodás
módosítása

-

a 26/2013. (II.20.) önkormányzati számú határozatot,
szennyvízelvezető rendszer pályázat módosításáról,
a 27/2013. (II.20.) önkormányzati számú határozatot, iskolai
felvételi körzet meghatározása,
a 28/2013. (II.20.) önkormányzati számú határozatot,
önkormányzati ingatlanok forgalmi értékéről,
a 29/2013. (II.20.) önkormányzati számú határozatot, a hajdúbihari ivóvízminőség-javító társulás 2013. évi költségvetése

