JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. június 26-án du: 15 órakor a Ady Endre Általános
Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácskozó termében a Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének ülésének alkalmából.
Jelen vannak:

Beke Imre polgármester
Csendes Ferenc,
Juhász Sándor,
Korcsmáros Sándor,
Kovács Zsolt,
Ludmanné Papp Ilona,
Réz Szilárd képviselők
Vincze András jegyző,
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
Kovács Lászlóné irodavezető,
Dr.Korokani-Bokor Erzsébet irodavezető,
Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője,
Tóthné Budaházi Judit ÁMK. igazgatója,
Balázs Andrea SzSzK.vezetője,
Erdős Lászlóné SzSzK. dolgozó
Balla Tibor SzSzK. dolgozó,
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

Távolmaradását bejelentette:
Boros Lajosné,
Rásó Tibor képviselők
Beke Imre polgármester, köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket.
Megállapította, hogy 6 fő képviselő jelen van, így a testület határozatképes,
az ülést megnyitja.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő
Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Korcsmáros Sándor és Ludmanné Papp
Ilona képviselőkre, melyet a testület 6 igen szavazattal elfogadott.
Ezt követően előterjesztést tett a meghívóban közölt napirendi pontokra, melyet a
képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott, és az alábbiak szerint tárgyalja:
Napirendi pontok:
1./Átfogó értékelés Nádudvar Város Önkormányzatának 2013. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak végrehajtásáról
Előterjesztő:
Beke Imre polgármester

-22./Tájékoztató a Nádudvari Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Vincze András jegyző
3./Különfélék
Beke Imre polgármester , ezt követően az alábbiakban tájékoztatta a képviselőtestület tagjait, a két ülés közötti fontosabb eseményekről:
Egyeztetés volt a projektek kivitelezőivel, mely az uj polgármesteri hivatal épületének
építésére is kiterjedt. Most már jól látszik, hogy halad, felgyorsultak a munkák.
A szennyvízberuházás is jól halad. Itt nagyon fontos a műszaki kivitelezés. Cél, hogy
első osztályú legyen a munka.
Június 05-én Bihartordán polgármesteri találkozón vett részt, ahol Bodó Sándor
országgyűlési képviselő is jelen volt. Ezen a megbeszélésen szociális szövetkezet
létrehozásáról is esett szó, mely szövetkezet a vidék lakosságmegtartó és a
települések önfenntartó erejét kívánja növelni azáltal, hogy foglalkoztatási
lehetőséget, valamint a megtermelt javak értékesítéséhez felvásárló partneri
kapcsolatot biztosít.
Junius 06-án Megyei Polgárvédelmi gyakorlaton vett rész, árvízvédelemmel
kapcsolatban. Helyszín volt az ÁMK és a Kösely folyó.
Junius 12-én Százhalombattán TOÖSZ ünnepi ülésen vett rész.
Junius 14-én színvonalas ballagási ünnepségen vett részt az iskolába.
Junius 18-án Hajdúszoboszlón a járási forráskeret felosztásáról volt egyeztetés. A
támogatási összeg közel 500 millió forint. Lakosságszám arányosan osztották szét,
fejlesztésre fordítható. Később vissza fogja hozni testület elé, ha pontos döntés
születik.
Junius 19-én TOÖSZ ülésen vett rész, ahol francia kezdeményezésre létrejött
TÖOSZ Történelmi Városok, Települések Kamarája. Célja a történelmi értékek
védelmében és megőrzésében érdekelt önkormányzatok és vezetőik számára
szakmai platform megteremtése, a múlt értékeire épített új értékteremtés lehetséges
megoldásainak feltárása. Ehhez kérték az önkormányzatok csatlakozását. Jónak
tartja, itt is van érték. Ezzel kapcsolatban készült előterjesztés is, melyet napirenden
tárgyalnak.
Junius 20-án színvonalas ballagási ünnepségen vett részt a Szakiskolában.
Junius 23-án Pavluska Péterrel egyeztetett a szennyvíz II.ütem megépítése során
megrongálódott utak helyreállításáról.

-3Junius 24-én E-Consult 2000 Kft. ügyvezetőjével tárgyalt , amely a háziorvosok
színvonalas betegellátási informatikai rendszer kialakításáról szólt. Személy szerint
jónak tartja ezt a rendszert, és a jövő héten lesz ismételt egyeztetés a háziorvosokkal
ebben a témában.
Junius 24-én Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságon tanácskozáson vett részt.
Junius 25-én Pedagógus Nap alkalmából köszöntötte a pedagógusokat.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak,
eseményekről szóló tájékoztatót fogadják el.

hogy a két ülés közötti fontosabb

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő
A képviselő-testület a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót 6
igen szavazattal elfogadta és tudomásul vette..
Beke Imre polgármester, ezt követően előterjesztést tett a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentésre, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a lejárt határidejű határozatokról szóló
jelentést fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő
A képviselő-testület
a
szavazattal elfogadta.

lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés 6 igen

1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Átfogó értékelés Nádudvar Város Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak végrehajtásáról
Előterjesztő:
Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett Átfogó értékelés Nádudvar Város
Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
végrehajtásáról , melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Ludmanné Papp Ilona egészségügyi , ifjúsági és szociális bizottság elnöke,
a bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet nagyon tartalmasnak tartott.
Példamutató, lényegre törő , logikusan felépített, tanulni is lehet belőle.
Az előterjesztésben szereplő törvények és a rendeletek segítik a civil embereket is.
Naprakész. A szakember team nagyon jól együttműködik, mely látszik a kimutatott
számadatokon. Családgondozással együtt jó. Juhász Sándor képviselő-társa a
bizottsági ülésen elmondta, hogy ez a látványos és hatékony munka attól is függ,
hogy a szülő mennyire partner. Ez vonatkozik a hivatali beszámolónál a rendszeres
gyermekvédelemre is. Megállapították, hogy pozitív elmozdulás van, nemcsak a mini
teamnak köszönhetően, hanem a közmunkaprogram miatt is. Emberi tartást ad, ha a
szülő dolgozik, a gyerek büszkén néz fel a szülőre, és pozitívan hat rájuk.
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foglalkozást.
A közoktatással kapcsolatos törvényi szabályozás arról szól, hogy akik nem fejezték
be az iskolát, de a 7. osztályt elvégezte, az a 8. osztályba léphet, és szakmát is
tanulhat. 2-3 gyerek van, aki részt vehetne, de mindig kihullanak.
Lehet ez szülő probléma is, mert nem engedik tanulni a gyereket, hanem
dolgoztatják.
A hivatali beszámolót is elfogadta a bizottság. Pozitív elem a startmunka program, jó
hatással van a családokra.
A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja azzal, hogy mindenképpen szükséges
egy fő ifjúságvédelmi felelőst beállítani az iskolába és az óvodába is. Öt évvel ezelőtt
is volt ilyen álláshely, de megszüntették, pedig nagy szükség volt akkor is rá.
Beke Imre polgármester, valóban jó hatással van a gyerekekre, ha a szülő dolgozik.
Az uj közmunkaprogram keretében ismételten 60 főt kívántunk beállítani, de nem
volt meg a 8 általános, azért sokan kiestek, igy lett 19 fő fő. Ennyit támogatnak.
Köszönetét fejezi ki a dogozóknak az elvégzett színvonalas, és eredményes
munkáért.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben foglalt határozati
javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Képviselő-testülete Nádudvar Város Önkormányzatának 2013. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak végrehajtásáról szóló átfogó
értékelését elfogadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy az átfogó értékelés megküldéséről a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére gondoskodjon.
Határidő: 2014. június 26.
Felelős:
Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 83/2014. (VI. 26.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Képviselő-testülete Nádudvar Város Önkormányzatának 2013. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak végrehajtásáról szóló átfogó
értékelését elfogadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy az átfogó értékelés megküldéséről a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére gondoskodjon.

-5Határidő:
Felelős:

2014. június 26.
Beke Imre polgármester

Csendes Ferenc képviselő megérkezett az ülésterembe, igy a jelenlévő képviselők
száma 7 fő
2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Beszámoló a Nádudvari Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról
Előterjesztő: Vincze András jegyző
Vincze András jegyző, előterjesztést tett a Nádudvari Polgármesteri Hivatal 2013.
évi munkájáról szóló beszámolóra, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékéletét képezi.
Korcsmáros Sándor ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság
elnöke, a bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, melyet tartalmasnak , színvonalasnak tartott.
Terjedelmes és sok információ van benne.
A beszámoló a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény figyelembe vételével készült el, annak megfelelt.
A beszámolóból
kiderül, hogy a hivatalban
27 fő köztisztviselő és 15 fő
munkatörvénykönyv alapján dolgozik. Az SZMSZ-nek megfelelően négy iroda van.
A jegyző iroda nagyon sok-rétű, nagyon sok a munka.
Látszik ez a képviselő-testületi ülések
számából, hisz 31 ülés volt , 227 db
határozatot 34 rendeletet hozott a testület. Egyetért azzal, hogy a jelenlegi létszám
nem elegendő ehhez a munkához.
Juhász Sándor képviselő, elhagyta az üléstermet, igy a jelenlévő képviselők száma 6
fő.
Munkaügyi irodának három területe van, építés, helyi adók és a
közfoglalkoztatottakkal való munka is nagyon nagy terhet ró rájuk, hisz 544 fő volt,
akit nyilvántartásba kellett venni, és még ezen kívül több feladatot is el kellett
végezni ezzel kapcsolatban. Bár az építéshatósági munka a járási hivatalhoz került,
de a helyi építéshatóságnál is van bőven tennivaló.
Az adóügynél három fő dolgozik, kapcsolt munkakörben. Itt is nagy a teher a
dolgozókon.
Pénzügyi iroda : sok ülésen van előterjesztésük, többletfeladat az átszervezés miatt
van , széttagoltak az intézmények, igy 7-8 költségvetési garnitúrát kell elkészíteniük,
míg azelőtt csak egyet. Ez szintén plusz feladatként jelentkezik a pénzügyi irodánál,
ahol jól felkészült szakembereknek köszönhetően az önkormányzat eredményes
gazdálkodást folytat és a fejlődés is folyamatos.
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Sokkal több feladat van , amit 5 főt nehezen tud ellátni. A szociális támogatással
kapcsolatos ügyiratok száma 2157-ről közel háromezerre növekedett . mindez jelzi
azt, hogy sok a feladat, ezzel szemben eredményes a munka.
Informatikai eszközökkel sokat foglalkozik a beszámoló. Sok gép van, 44 db.,
fénymásoló 29 db. + 11 db.az intézményeknél van. A jegyző úr elmondta a bizottsági
ülésen, hogy ha átköltöznek az uj épületbe, akkor kevesebb lesz, korrigálni fogják az
informatikai rendszert, a minőségre fektetik a hangsúlyt.
A bizottság javasolja, hogy a Városgazdálkodási Kft. postai levelezését közösen
oldják meg, az önkormányzatéval együtt vigyék ki.
A bizottság továbbá javasolta azt is, hogy a közterület felügyeletet erősítsék meg egy
fővel. Nagy szükség van rá.
Összességében a bizottság a beszámolót elfogadta , a fenti említett javaslatokkal
együtt. Egyben köszönetét fejezi ki a Polgármesteri Hivatal vezetőségnek és
dolgozóinak a törvényes, eredményes munkáért és javasolja, hogy a képviselőtestület ezt határozatban is ismerje el.
Juhász Sándor képviselő visszaérkezett az ülésterembe, igy a jelenlévő képviselők
száma 7 fő.
Beke Imre polgármester, nagyon fontos a képviselő-testület mögött a hivatal
munkája. Hihetetlen komoly feladat. Egyetért azzal, hogy köszönettel tartozunk az
elvégzett munkáért.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztést az alábbi határozati
javaslattal, kiegészítve az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság javaslatával együtt
-melyben köszönetét fejezi ki a Polgármesteri Hivatal vezetőinek, dolgozóinak a
törvényes és eredményes munkát - fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari Polgármesteri
Hivatal 2013. évi munkájáról készült beszámolót megtárgyalta, elfogadja, és
köszönetét fejezi ki a Polgármesteri Hivatal vezetőinek, dolgozóinak a törvényes,
szakszerű és eredményes munkáért.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Vincze András jegyző

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
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Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari Polgármesteri
Hivatal 2013. évi munkájáról készült beszámolót megtárgyalta és elfogadja, és
köszönetét fejezi ki a Polgármesteri Hivatal vezetőinek, dolgozóinak a törvényes ,
szakszerű és eredményes munkáért.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Vincze András jegyző

Vincze András jegyző, megköszönte a testület támogatását, hisz a testülettel együtt
azért dolgoznak, hogy Nádudvar fejlődjön, az önkormányzat és a hivatal által
nyújtott szolgáltatások színvonalával a lakosság minél elégedettebb legyen, illetve
azt is megköszönte, hogy a képviselő-testület anyagi lehetőségének a
figyelembevételével biztosította a hivatal működésének kiváló feltételeit. Egyben
megköszönte a Hajdu-Bihar megyei Kormányhivatal szakmai támogatását is.
Réz Szilárd alpolgármester elhagyta az üléstermet, igy a jelenlévő képviselők száma:
6 fő
3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Csatlakozás a Hajdú-Bihar Megye Szociális Szövetkezethez
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Hajdú-Bihar Megye Szociális
Szövetkezethez történő csatlakozásra, melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Elmondta, hogy ez egy uj típusú szövetkezet lesz, melyet támogatni fognak. Itt
nekünk kertészeti munkára van szükségünk, konyhakerti növényeket kell
termesztenünk. Gondolkodni kell, hogy a terményeknek legyen piaca, és pályázati
forrást is kell találni. Jónak tartja ezt a csatlakozást.
Réz Szilárd alpolgármester visszaérkezett az ülésterembe, igy a jelenlévő képviselők
száma 7 fő.
A polgármester javasolta a képviselő-testület tagjaink, hogy az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Képviselő-testülete részt kíván venni a Hajdú-Bihar Megye Szociális
Szövetkezet munkájában, és a Szövetkezethez tagként csatlakozik.
A képviselő-testület a Szövetkezet Alapszabályát megismerte, azt magára nézve
kötelezőnek ismeri el.
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dokumentumok aláírására és megbízza a szükséges intézkedések megtételével.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős:
Beke Imre polgármester

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozati javaslatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 85/2014. (VI.26.)
Önkormányzati számu határozata:

Nádudvar Város Képviselő-testülete részt kíván venni a Hajdú-Bihar Megye Szociális
Szövetkezet munkájában, és a Szövetkezethez tagként csatlakozik.
A képviselő-testület a Szövetkezet Alapszabályát megismerte, azt magára nézve
kötelezőnek ismeri el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozáshoz szükséges
dokumentumok aláírására és megbízza a szükséges intézkedések megtételével.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős:
Beke Imre polgármester

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Szándéknyilatkozat a TÖOSZ Történelmi Városok, Települések Kamarájába
való belépéshez.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a TÖOSZ Történelmi Városok,
Települések Kamarájába való belépéshez szükséges csatlakozási szándékra,
melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy pénzügyi kihatása nincs, de pályázati lehetősége lehet az
önkormányzatnak , hogy az értékeket, örökségeket méltán megőrizhessük, vagy
továbbvigyük.
Korcsmáros Sándor ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke, a bizottság
megtárgyalta az előterjesztést. Jónak tartja és elfogadásra javasolja.
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előterjesztésben foglalt határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetségének Történelmi Városok, Települések
Kamarájának tagja kíván lenni.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tagsági felvételhez szükséges
Szándéknyilatkozatot aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2014. (VI. 26.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetségének Történelmi Városok, Települések
Kamarájának tagja kíván lenni.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tagsági felvételhez szükséges
Szándéknyilatkozatot aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: KEOP-2014-4.10.0/N Napelemes rendszer telepítése Nádudvar településén
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a
KEOP-2014-4.10.0/N Napelemes
rendszer telepítése Nádudvar településén , melynek irásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a projekt keretében 50 kVA
alatti csatlakozási teljesítmény alatti, hálózatra csatlakozó napelemes rendszert
tervezünk kialakítani, melynek helyszínei a Művelődési Központ, és

Hajdu-Bihar megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Nádudvari
Kirendeltsége és a Nádudvari Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda (Nádudvar, Fő
út 76.)
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Ez a két épület
közel van egymáshoz, igy egy beruházás keretén belül
megvalósítható.
Sajnos a támogatási keret nagyon hamar kimerül. Feltételes
közbeszerzési eljárást indítunk, ha nyer akkor le kell folytatni. Nincs pontos összeg a
támogatási arányról, de szerinte közel 50 millió forintot adhatnak.
Beke Imre polgármester, nagyon sokan megkeresték már a napelemes rendszer
kialakításával kapcsolatban. Volt aki 5 %-so sikerdíjat kért . Jelenleg most ez a
legnagyobb tapasztalatú cég, amely az előterjesztésben szerepel .
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben foglalt határozati
javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a KEOP-2014.4.10.10/N. konstrukcióhoz tervezett napelemes rendszerek kiépítésére benyújtandó
pályázatot.
Az önkormányzat képviselő-testülete feltételes közbeszerzési eljárást indít és
elfogadja a napelemes rendszer kiépítésének pályázata kapcsán a KBt. 122/A. §.
alapján indítandó a VANESSIA Magyarország Pályázatkészítő és
Projektmenedzsment Kft. közbeszerzési tanácsadó által készített a határozat
melléklete szerint ajánlati felhívást.
Az ajánlati felhívást az alábbi gazdasági társaságoknak kell megküldeni:
Neve (megnevezése): upStream Energetikai és Informatikai Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelyének címe: 1118 Budapest, Maléter Pál utca 4. G. ép.
IV. em. 5.
- Neve (megnevezése): SolarSide Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Székhelyének címe: 1172 Budapest, Dormánd utca 6/B.
-

- Neve (megnevezése): Hévíznet Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelyének címe: 2600 Vác, Tavasz utca 14.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy értesítse a VANESSIA Magyarország
Pályázatkészítő és Projektmenedzsment Kft.-t a jóváhagyott ajánlatkérési
felhívásnak megfelelően a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

- 11 AJÁNLATKÉRŐ:
Nádudvar Város Önkormányzata
2014
Tisztelt Ajánlattevő!
Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
122/A. § alapján hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást folytat le napelemes
rendszer telepítés kivitelezőjének kiválasztása céljából.
Az alábbi ajánlattételi felhívás és a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény
(a továbbiakban: Kbt.) vonatkozó rendelkezései alapján ezúton tisztelettel kérjük fel
Önt az ajánlattételre:
Ajánlattételi felhívás
„Napelemes rendszer telepítése Nádudvar településén a műszaki leírásban foglaltak
szerint” tárgyú
Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárásban

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefaxszáma, e-mail címe:
Ajánlatkérő neve: Nádudvar Város Önkormányzata
Ajánlatkérő címe: 4181 Nádudvar, Fő út 119.
Tel.: 06 54 529-010
Fax: 06 54 480-256
E-mail: nadudvar@nadudvar.hu
Képviseli: Beke Imre polgármester
Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet:
Vanessia Magyarország Kft.
1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G
Képviseli: Miklós István Gábor ügyvezető
Kapcsolattartó:
Somogyi Csaba (Vanessia Magyarország Kft.)
Tel: + 36 52 953 017; + 36 20 367 9668
Fax: + 36 52 249 169

E-mail: csaba@vanessia.hu
2. Az alkalmazott eljárás jogcíme:
Kbt. 122/A. §. szerinti eljárás tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült
értéke nem éri el a 150.000.000 Ft-ot és tárgyalás tartása nem szükséges.

- 12 Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást legalább 3 gazdasági szereplőnek küldi meg,
melyek lehetőleg mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek.
3. A dokumentációval kapcsolatos tájékoztatás:
Az ajánlatkérő dokumentációt készít, melyet térítésmentesen bocsát ajánlattevők
rendelkezésére jelen felhívással egyidőben. A dokumentáció elektronikusan
igényelhető a csaba@vanessia.hu címen.
4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
„Napelemes rendszer telepítése Nádudvar településén a műszaki leírásban
foglaltak szerint”
2 db közvetlen villamos energiát termelő napelemes rendszer kiépítése az
alábbi intézményi épületeken:
1. Ady Endre Művelődési Központ (Nádudvar, Ady tér 10.)
2. Hajdu-Bihar megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal
Nádudvari Kirendeltsége és a Nádudvari Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda
(Nádudvar, Fő út 76.)
CPV
09331000-8
09332000-5
45310000-3
A részletes műszaki leírást a Dokumentáció és annak mellékletei tartalmazzák.
5. A szerződés meghatározása:

Vállalkozási szerződés, melynek tárgya a 4. pontban írt építési beruházás
megvalósítása a műszaki leírásban szereplő tartalommal. A műszaki leírást és a
szerződés tervezetét a dokumentáció tartalmazza.
6. A teljesítés határideje:
A szerződés hatálybalépésétől számított 120 nap.
7. A teljesítés helye:
1. Ady Endre Művelődési Központ (Nádudvar, Ady tér 10.)

- 13 2. Hajdu-Bihar megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal
Nádudvari Kirendeltsége és a Nádudvari Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda
(Nádudvar, Fő út 76.)
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Ajánlatkérő a Kbt. 131. §-a szerint, a nyertes ajánlattevő erre vonatkozó igénye
esetén
előleget
fizet.
Ajánlatkérő
a
vállalkozási
szerződésben
foglalt
ellenszolgáltatást a Kbt. 130. § és a 306/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 12. – 14. §-ai,
Ptk. 6:130 §. (1)-(3) szerint teljesíti. Ajánlatkérő 1 db részszámla és 1 db végszámla
benyújtásának lehetőségét biztosítja. Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes
feltételeit a dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő szállító finanszírozást alkalmaz.
9. Alternatív ajánlat lehetősége, részajánlattétel lehetősége:
Nem biztosított.
10. Az ajánlat bírálati szempontja:
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
11. Kizáró okok
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56 § (1)
bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.
56. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:

-

Az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 56.
§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. §
(1) bekezdés k) pont kc) alpontját a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 2. § i)
pont ib) alpontja és a 4.§ f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
- Az ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése értelmében nyilatkoznia kell,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56.
§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében
szereplő ajánlattevők (alvállalkozók) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §, 20. §
(3) bekezdés és 21. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével igazolhatják.
- 14 12. Alkalmassági követelmények:
A: Pénzügyi és gazdasági alkalmasság:
P1.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b.) pontja szerint az előző 2
évre vonatkozóan saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti
beszámolójának benyújtása. (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország
joga előírja közzétételét) Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az
ajánlatkérő ellenőrzi, azok csatolása az ajánlathoz nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban,
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmasságát a közbeszerzés
tárgyából – fotovoltaikus napelemes rendszer telepítése/kivitelezése - származó
árbevételéről szóló nyilatkozattal köteles igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők) ha:
az előző két évben az értékesítés nettó árbevétele nem érte el összesen a nettó
16.000.000 Ft. értéket, vagy ha az ajánlattevő később kezdte meg működését, akkor
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából – fotovoltaikus napelemes
rendszer telepítése/kivitelezése - származó általános forgalmi adó nélkül számított
árbevétele nem éri el, vagy nem haladja meg a 8.000.000 Ft-ot.
B: Műszaki és szakmai alkalmasság:
M1.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőre (közös ajánlattevőkre) vonatkozóan
az alábbi dokumentumokat:
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdés a.) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb,
fotovoltaikus napelemes rendszer telepítésének/kivitelezésének tevékenységre
vonatkozó, műszaki átadás-átvétellel befejezett építési beruházásainak ismertetését
a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább az alábbi adatokat:
- az ellenszolgáltatás nettó összege,
- a teljesítés helye
- a teljesítés időpontja (a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja, év, hó, nap),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e,
- 15 - a szerződést kötő másik fél megnevezése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők) ha nem rendelkeznek:
az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évből összesen
legalább 2 darab, sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett és szerződésszerűen
teljesített,
fotovoltaikus
napelemes
rendszer
telepítésének/kivitelezésének
tevékenységre vonatkozó építési beruházással, melyek értéke egyenként eléri a nettó
10.000.000 Ft-ot.
13. Hiánypótlás lehetősége:
Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
14. Az ajánlattételi határidő:
2014. július ………….
15. Az ajánlat benyújtásának címe:
Vanessia Magyarország Kft.
4024 Debrecen, Batthyány u. 1. I/9.
16. Az ajánlattétel nyelve:
Magyar.
17. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:
Vanessia Magyarország Kft.
4024 Debrecen, Batthyány u. 1. I/9.

2014. július …………
18.Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.
19. Az ajánlati kötöttség időtartama:
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.
20. Ajánlati biztosíték előírásaira, valamint a szerződésben megkövetelt
biztosítékokra vonatkozó információ:
- 16 Ajánlatkérő ajánlati biztosíték adását nem köti ki.
A dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezettek szerint,
- Késedelmes kötbér napi mértéke a nettó ellenszolgáltatás 0,2%-a, de legfeljebb
15%, azzal, hogy első 45 nap kötbérmentes.
-

10.000.000 Ft/év értékű érvényes felelősségbiztosítási szerződés megléte.

21. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén
az érintett projektre vonatkozó adat:
KEOP-2014–4.10.0/N – Fotovoltaikus rendszerek kialakítása.
22. Egyéb információk:
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban foglaltak
finanszírozása érdekében pályázatot nyújt be a KEOP-2014–4.10.0/N pályázati
konstrukcióban. Jelen eljárás következtében feltételes szerződés kerül megkötésre. A
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés akkor lép hatályba, amikor
Ajánlatkérő a pályázatra vonatkozó támogató okiratokat kézhez vette és a nyertes
ajánlattevőt erről tájékoztatta.
A jelen felhívás alapján megkötött szerződés hatályát veszti, amennyiben a KEOP2014 – 4.10.0/N pályázat írásban elutasításra kerül.
Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt.40.§ (3) és (4) bekezdésében
foglaltakra.
Tekintettel a szállítói finanszírozásra Megrendelő tájékoztatja ajánlattevőket a
4/2011. (I.28.) Korm.rendelet 57/A. § rendelkezéseivel kapcsolatosan. A rendelkezés
alapján nyertes ajánlattevő 30%-os szállítói előleget igényelhet közvetlenül a
közreműködő szervezettől. Felhívja továbbá a figyelmet a 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 77. § (1a) bekezdésben foglaltakra.

Az ajánlat tartalmi és formai követelményei
Ajánlattevőnek jelen ajánlattételi felhívásban és annak mellékleteiben meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és
benyújtania.
Ajánlattevőnek a kizáró okokra, továbbá a teljesítéshez szükséges pénzügyi és
gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságra vonatkozó
nyilatkozatokat és igazolásokat az ajánlatban meg kell adnia.
Jelen ajánlattételi felhívás mellékleteként feltüntetett nyilatkozatmintákat az
ajánlatkérő az ajánlat elkészítésének könnyítése céljából bocsátja az ajánlattevők
rendelkezésére.
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Az ajánlattevőnek 1 (egy) eredeti, papír alapú példányban kell benyújtania az
ajánlatot.
Az ajánlatot géppel, vagy kitörölhetetlen tintával olvashatóan kell írni, és legalább a
minta dokumentumokban megjelölt helyeken alá kell írnia az ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy olyan személynek, aki meg van
hatalmazva arra, hogy az ajánlattevő nevében eljárjon. Ebben az esetben két tanú
előtt adott meghatalmazást is csatolni kell az ajánlathoz.
Az ajánlatokat összefűzve vagy kötve, folyamatos oldalszámozással kell benyújtani.
Amennyiben az ajánlatban javítást hajtottak végre, azt a cégszerű aláírással kell
ellátni.
A felhívásban nem korlátozott esetekben a Kbt. rendelkezései az irányadók.
23. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
2014. június 26.

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2014. (VI.26.)
önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a KEOP-2014.4.10.10/N. konstrukcióhoz tervezett napelemes rendszerek kiépítésére benyújtandó
pályázatot.

Az önkormányzat képviselő-testülete feltételes közbeszerzési eljárást indít és
elfogadja a napelemes rendszer kiépítésének pályázata kapcsán a KBt. 122/A. §.
alapján indítandó a VANESSIA Magyarország Pályázatkészítő és
Projektmenedzsment Kft. közbeszerzési tanácsadó által készített a határozat
melléklete szerint ajánlati felhívást.
Az ajánlati felhívást az alábbi gazdasági társaságoknak kell megküldeni:
Neve (megnevezése): upStream Energetikai és Informatikai Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelyének címe: 1118 Budapest, Maléter Pál utca 4. G. ép.
IV. em. 5.
- Neve (megnevezése): SolarSide Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Székhelyének címe: 1172 Budapest, Dormánd utca 6/B.
-

- 18 - Neve (megnevezése): Hévíznet Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelyének címe: 2600 Vác, Tavasz utca 14.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy értesítse a VANESSIA Magyarország
Pályázatkészítő és Projektmenedzsment Kft.-t a jóváhagyott ajánlatkérési
felhívásnak megfelelően a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
AJÁNLATKÉRŐ:
Nádudvar Város Önkormányzata
2014
Tisztelt Ajánlattevő!
Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
122/A. § alapján hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást folytat le napelemes
rendszer telepítés kivitelezőjének kiválasztása céljából.
Az alábbi ajánlattételi felhívás és a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
Törvény (a továbbiakban: Kbt.) vonatkozó rendelkezései alapján ezúton
tisztelettel kérjük fel Önt az ajánlattételre:
Ajánlattételi felhívás

„Napelemes rendszer telepítése Nádudvar településén a műszaki leírásban
foglaltak szerint” tárgyú
Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárásban
1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefaxszáma, e-mail címe:
Ajánlatkérő neve: Nádudvar Város Önkormányzata
Ajánlatkérő címe: 4181 Nádudvar, Fő út 119.
Tel.: 06 54 529-010
Fax: 06 54 480-256
E-mail: nadudvar@nadudvar.hu
Képviseli: Beke Imre polgármester
Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet:
Vanessia Magyarország Kft.
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Képviseli: Miklós István Gábor ügyvezető
Kapcsolattartó:
Somogyi Csaba (Vanessia Magyarország Kft.)
Tel: + 36 52 953 017; + 36 20 367 9668
Fax: + 36 52 249 169
E-mail: csaba@vanessia.hu
2. Az alkalmazott eljárás jogcíme:
Kbt. 122/A. §. szerinti eljárás tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült
értéke nem éri el a 150.000.000 Ft-ot és tárgyalás tartása nem szükséges.
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást legalább 3 gazdasági szereplőnek küldi meg,
melyek lehetőleg mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek.
3. A dokumentációval kapcsolatos tájékoztatás:
Az ajánlatkérő dokumentációt készít, melyet térítésmentesen bocsát ajánlattevők
rendelkezésére jelen felhívással egyidőben. A dokumentáció elektronikusan
igényelhető a csaba@vanessia.hu címen.
4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
„Napelemes rendszer telepítése Nádudvar településén a műszaki leírásban
foglaltak szerint”

2 db közvetlen villamos energiát termelő napelemes rendszer kiépítése az
alábbi intézményi épületeken:
2. Ady Endre Művelődési Központ (Nádudvar, Ady tér 10.)
2. Hajdu-Bihar megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal
Nádudvari Kirendeltsége és a Nádudvari Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda
(Nádudvar, Fő út 76.)
CPV
09331000-8
09332000-5
45310000-3
A részletes műszaki leírást a Dokumentáció és annak mellékletei tartalmazzák.

- 20 5. A szerződés meghatározása:
Vállalkozási szerződés, melynek tárgya a 4. pontban írt építési beruházás
megvalósítása a műszaki leírásban szereplő tartalommal. A műszaki leírást és a
szerződés tervezetét a dokumentáció tartalmazza.
6. A teljesítés határideje:
A szerződés hatálybalépésétől számított 120 nap.
7. A teljesítés helye:
2. Ady Endre Művelődési Központ (Nádudvar, Ady tér 10.)
2. Hajdu-Bihar megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal
Nádudvari Kirendeltsége és a Nádudvari Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda
(Nádudvar, Fő út 76.)
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Ajánlatkérő a Kbt. 131. §-a szerint, a nyertes ajánlattevő erre vonatkozó igénye
esetén
előleget
fizet.
Ajánlatkérő
a
vállalkozási
szerződésben
foglalt
ellenszolgáltatást a Kbt. 130. § és a 306/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 12. – 14. §-ai,
Ptk. 6:130 §. (1)-(3) szerint teljesíti. Ajánlatkérő 1 db részszámla és 1 db végszámla
benyújtásának lehetőségét biztosítja. Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes
feltételeit a dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő szállító finanszírozást alkalmaz.
9. Alternatív ajánlat lehetősége, részajánlattétel lehetősége:

Nem biztosított.
10. Az ajánlat bírálati szempontja:
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
11. Kizáró okok
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56 § (1)
bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.
56. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
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Az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 56.
§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. §
(1) bekezdés k) pont kc) alpontját a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 2. § i)
pont ib) alpontja és a 4.§ f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
- Az ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése értelmében nyilatkoznia kell,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56.
§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében
szereplő ajánlattevők (alvállalkozók) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §, 20. §
(3) bekezdés és 21. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével igazolhatják.
12. Alkalmassági követelmények:
A: Pénzügyi és gazdasági alkalmasság:
P1.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b.) pontja szerint az előző 2
évre vonatkozóan saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti
beszámolójának benyújtása. (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország
joga előírja közzétételét) Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az
ajánlatkérő ellenőrzi, azok csatolása az ajánlathoz nem szükséges.

Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban,
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmasságát a közbeszerzés
tárgyából – fotovoltaikus napelemes rendszer telepítése/kivitelezése - származó
árbevételéről szóló nyilatkozattal köteles igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők) ha:
az előző két évben az értékesítés nettó árbevétele nem érte el összesen a nettó
16.000.000 Ft. értéket, vagy ha az ajánlattevő később kezdte meg működését, akkor
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából – fotovoltaikus napelemes
rendszer telepítése/kivitelezése - származó általános forgalmi adó nélkül számított
árbevétele nem éri el, vagy nem haladja meg a 8.000.000 Ft-ot.
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M1.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőre (közös ajánlattevőkre) vonatkozóan
az alábbi dokumentumokat:
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdés a.) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb,
fotovoltaikus napelemes rendszer telepítésének/kivitelezésének tevékenységre
vonatkozó, műszaki átadás-átvétellel befejezett építési beruházásainak ismertetését
a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább az alábbi adatokat:
- az ellenszolgáltatás nettó összege,
- a teljesítés helye
- a teljesítés időpontja (a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja, év, hó, nap),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e,
- a szerződést kötő másik fél megnevezése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők) ha nem rendelkeznek:
az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évből összesen
legalább 2 darab, sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett és szerződésszerűen
teljesített,
fotovoltaikus
napelemes
rendszer
telepítésének/kivitelezésének
tevékenységre vonatkozó építési beruházással, melyek értéke egyenként eléri a nettó
10.000.000 Ft-ot.

13. Hiánypótlás lehetősége:
Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
14. Az ajánlattételi határidő:
2014. július ………….
15. Az ajánlat benyújtásának címe:
Vanessia Magyarország Kft.
4024 Debrecen, Batthyány u. 1. I/9.
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Magyar.
17. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:
Vanessia Magyarország Kft.
4024 Debrecen, Batthyány u. 1. I/9.
2014. július …………
18.Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.
19. Az ajánlati kötöttség időtartama:
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.
20. Ajánlati biztosíték előírásaira, valamint a szerződésben megkövetelt
biztosítékokra vonatkozó információ:
Ajánlatkérő ajánlati biztosíték adását nem köti ki.
A dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezettek szerint,
- Késedelmes kötbér napi mértéke a nettó ellenszolgáltatás 0,2%-a, de legfeljebb
15%, azzal, hogy első 45 nap kötbérmentes.

-

10.000.000 Ft/év értékű érvényes felelősségbiztosítási szerződés megléte.

21. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén
az érintett projektre vonatkozó adat:
KEOP-2014–4.10.0/N – Fotovoltaikus rendszerek kialakítása.
22. Egyéb információk:
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban foglaltak
finanszírozása érdekében pályázatot nyújt be a KEOP-2014–4.10.0/N pályázati
konstrukcióban. Jelen eljárás következtében feltételes szerződés kerül megkötésre. A
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés akkor lép hatályba, amikor
Ajánlatkérő a pályázatra vonatkozó támogató okiratokat kézhez vette és a nyertes
ajánlattevőt erről tájékoztatta.
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A jelen felhívás alapján megkötött szerződés hatályát veszti, amennyiben a KEOP2014 – 4.10.0/N pályázat írásban elutasításra kerül.
Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt.40.§ (3) és (4) bekezdésében
foglaltakra.
Tekintettel a szállítói finanszírozásra Megrendelő tájékoztatja ajánlattevőket a
4/2011. (I.28.) Korm.rendelet 57/A. § rendelkezéseivel kapcsolatosan. A rendelkezés
alapján nyertes ajánlattevő 30%-os szállítói előleget igényelhet közvetlenül a
közreműködő szervezettől. Felhívja továbbá a figyelmet a 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 77. § (1a) bekezdésben foglaltakra.
Az ajánlat tartalmi és formai követelményei
Ajánlattevőnek jelen ajánlattételi felhívásban és annak mellékleteiben meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és
benyújtania.
Ajánlattevőnek a kizáró okokra, továbbá a teljesítéshez szükséges pénzügyi és
gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságra vonatkozó
nyilatkozatokat és igazolásokat az ajánlatban meg kell adnia.
Jelen ajánlattételi felhívás mellékleteként feltüntetett nyilatkozatmintákat az
ajánlatkérő az ajánlat elkészítésének könnyítése céljából bocsátja az ajánlattevők
rendelkezésére.

Ajánlat formája és aláírása

Az ajánlattevőnek 1 (egy) eredeti, papír alapú példányban kell benyújtania az
ajánlatot.
Az ajánlatot géppel, vagy kitörölhetetlen tintával olvashatóan kell írni, és legalább a
minta dokumentumokban megjelölt helyeken alá kell írnia az ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy olyan személynek, aki meg van
hatalmazva arra, hogy az ajánlattevő nevében eljárjon. Ebben az esetben két tanú
előtt adott meghatalmazást is csatolni kell az ajánlathoz.
Az ajánlatokat összefűzve vagy kötve, folyamatos oldalszámozással kell benyújtani.
Amennyiben az ajánlatban javítást hajtottak végre, azt a cégszerű aláírással kell
ellátni.
A felhívásban nem korlátozott esetekben a Kbt. rendelkezései az irányadók.
23. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
2014. június 26.
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Tárgy: közszolgáltatási szerződés
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Városi Önkormányzat és a
Nádudvari településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötendő
közszolgáltatási szerződésre, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét
képezi .
Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője, elmondta, hogy az uj hulladéktörvény
értelmében a szemétszállításra uj szerződést kell kötni julius 01-ig. A Kft. a
szükséges engedélyeket beszerezte, igy a szerződés megköthető.
Vincze András jegyző, a szerződésben tévesen szerepel az adószám, kérte a
képviselő-testület tagjait, hogy erre az adószámra javítsák 15728733-2 -09.
Elmondta, hogy a közszolgáltatási szerződést a kormányhivatal szakmai
véleményének figyelembevételével hozták ide, mivel július 01-el meg kell kötni.
Előzetes jogszabályi egyeztetés megtörtént, a régi szerződés idevonatkozó
rendelkezéseit közös megegyezéssel hatályon kívül való nyilvánítását és helyezését
javasolják.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület
közszolgáltatási szerződést az alábbiak szerint fogadják el:

tagjainak,

hogy

1./
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvar Településfejlesztési
és Városgazdálkodási Kft-vel 2009. december 30. napján kötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés „A” A települési szilárd hulladék

a

szállítására vonatkozó rendelkezéseit közös megegyezéssel 2014. június 30-i
napjával hatályon kívül helyezi, megszünteti.
2./
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari Településfejlesztési
és Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel a határozat mellékletét képező tartalommal
közszolgáltatási szerződést köt a települési hulladék , ezen belül a vegyes, szelektív
és a lombhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatói feladatok
ellátására 2014. Julius 01. napjától 2023. december 31. napjáig.
Közszolgáltatási szerződés
mely létrejött egyrészről
Nádudvar Város Önkormányzata
(4181 Nádudvar, Fő út 119.sz.)
Bankszámlaszám: 11738149-15373670
Adószám:
15728733-2-09
Képviseli:
Beke Imre polgármester
(továbbiakban: Önkormányzat)

- 26 másrészről
Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási
Nonprofit Kft
(4181 Nádudvar, Petőfi S. u. 13. sz.)
Cégjegyzékszám: 09-09-015373
Statisztikai számjele:
14422930-4110-113-09
KÜJ azonosító:
102 321 014
KTJ azonosító:
100 240 776
Bankszámlaszám: 11738149-20004862-00000000
Adószám:
14412930-2-09
Képviseli: Ludman Lajos ügyvezető
(továbbiakban: Közszolgáltató)
között a mai napon az alábbi feltételek mellett:
A szerződés tárgya
1. Az Önkormányzat megbízza a Közszolgáltatót, hogy 2014. július hó 1. naptól
2023. december hó 31. napjáig terjedő határozott időre Nádudvar
közigazgatási területén lássa el a települési hulladék, ezen belül a vegyes, a
szelektív
és
a
lomhulladékkal
kapcsolatos
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatói feladatokat.
Pénzügyi megállapodások
2. A Közszolgáltató e tevékenységet a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény (a továbbiakban Ht.) és végrehajtási rendeletei, valamint a települési

hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló helyi
önkormányzati rendelet alapján, az egyes ingatlanok használóinak javára és
költségére végzi.
3. A felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés hatálya alá tartozó
közszolgáltatás ellenértékét a Ht. előírásai szerint az illetékes miniszter
rendeletben állapítja meg és hirdeti ki.
4. Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a
Közszolgáltató részére – teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében –
családi ház ingatlanhasználó esetében negyedévente, egyéb ingatlanhasználó
esetében havonta, utólag köteles megfizetni.
A szolgáltatás szabályai
5. A felek megállapodnak abban, hogy a települési hulladék gyűjtését és
elszállítását a Közszolgáltató a helyi önkormányzati rendeletben foglaltak
szerinti gyakorisággal valamennyi, az önkormányzati rendelet területi hatálya
alá eső ingatlanokat érintően köteles elvégezni.
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használhatók, más módon gyűjtött hulladék elszállítására a Közszolgáltató
nem köteles.
7. Amennyiben az edények tartalma veszélyes hulladékot, folyékony, mérgező,
tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet tartalmaz vagy a hulladék
beszorult, megfagyott, úgy a Közszolgáltatónak jogában áll az edényeket
ürítetlen állapotban hagyni.
8. A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
fenntartása érdekében alvállalkozót vehet igénybe.

folyamatos

Közszolgáltató kötelezettségei
9. A Közszolgáltató kötelezettségei az alábbiak:
- biztosítja a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását, a
közszolgáltatást az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint végzi,
meghatározott rendszerben, módszerrel és gyakorisággal,
- biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és
minőségű járművet, gépeket, eszközöket, valamint a szükséges létszámú és
képzettségű szakembereket,
- elvégzi a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges
fejlesztéseket és karbantartásokat,
- biztosítja a beütemezett járatterv szerinti gyűjtést, amennyiben valamilyen
rendkívüli ok miatt az ütemezett gyűjtést nem tudja biztosítani, úgy azt a
rákövetkező munkanapon minden esetben soron kívül pótolja, és erről a
lakosságot soron kívül tájékoztatja,

- tevékenysége során köteles a hatályos környezetvédelmi, közegészségügyi,
munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat megtartani,
- a közszolgáltatás ellátása alatt köteles rendelkeznie az OHÜ minősítő
okirattal
- rendszeresen teljesíti a nyilvántartási rendszer működtetését és a
közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatást,
- igénybe veszi a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére
meghatározott helyeket és létesítményeket,
- a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálatot és
tájékoztatási rendszert működtet,
- a fogyasztói kifogások és észrevételeket a fogyasztóvédelmi törvény előírásai
szerint kezeli,
- nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszert hoz létre és
biztosítja a folyamatos működtetéshez szükséges feltételeket,
- közszolgáltató köteles évente egy alkalommal – az önkormányzattal
egyeztetett időpontban – térítésmentesen a lomtalanítást elvégezni.
Önkormányzat kötelezettségei
10. Az Önkormányzat kötelezettségei az alábbiak:
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számára a szükséges információkat (pl. a szállítást befolyásoló beruházások,
útfelújítások, stb.) rendszeresen biztosítja,
- amennyiben az ingatlanhasználó nem tesz eleget a Ht.-ben előírt személyes
adatszolgáltatási
kötelezettségének,
az
Önkormányzat
biztosítja
a
közszolgáltatással
összefüggő
személyes
adatokat
(a
természetes
személyazonosító adatokat, valamint a lakcím),
- biztosítja a kijelölt Közszolgáltató részére a kizárólagos közszolgáltatási jog
gyakorlását,
- elősegíti a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási
tevékenységek közszolgáltatással történő összehangolását,
elősegíti
a
közszolgáltatásnak
a
településen
végzett
más
közszolgáltatásokkal való összehangolását,
- meghatározza a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék
gyűjtésére, szállítására, kezelésére szolgáló helyeket és létesítményeket,
- biztosítja a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogát az
önkormányzati tulajdonban lévő létesítmények vonatkozásában,
- a jelen szerződés hatálya alatt külső harmadik személlyel a jelen szerződés
tárgyában meghatározottakra vonatkozóan közszolgáltatási szerződést nem
köt,
- a jelen szerződéssel kapcsolatos, a szolgáltatási igénybe vevőket terhelő
kötelezettségeket nyilvánosságra hozza.
Szerződés megszűnése
11. Jelen szerződés megszűnik a határozott idő lejártával.

12. Az Önkormányzat a Ht. 37. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a
Közszolgáltató pedig a Ht. 45. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a
szerződést felmondhatja.
Egyéb rendelkezések
13. Felek megállapodnak abban, hogy a jogvita esetén törekszenek annak peren
kívüli rendezésére, amelynek hiányában alávetik magukat a Hajduszoboszlói
Járásbíróság kizárólagos illetékességének.
14. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a 2012.évi
CLXXXV. tv. és Nádudvar Város önkormányzata Képviselő-testületének a
települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
szóló rendelete az irányadóak, továbbá a Magyar Szabvány és a hatályos
műszaki előírások, valamint a vonatkozó hatósági rendelkezések.
Nádudvar, 2014.
………………………………………………………….
Önkormányzat képviseletében
Közszolgáltató

képviseletében
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képező közszolgáltatási szerződést írja alá.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: Beke Imre polgármester
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2014. (VI.26.)
önkormányzati számu határozata:
1./
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvar Településfejlesztési
és Városgazdálkodási Kft-vel 2009. december 30. napján kötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés „A” A települési szilárd hulladék
szállítására vonatkozó rendelkezéseit közös megegyezéssel 2014. június 30-i
napjával hatályon kívül helyezi, megszünteti.
2./
Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvari Településfejlesztési
és Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel a határozat mellékletét képező tartalommal

közszolgáltatási szerződést köt a települési hulladék , ezen belül a vegyes, szelektív
és a lombhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatói feladatok
ellátására 2014. julius 01. napjától 2023. december 31. napjáig.
Közszolgáltatási szerződés
mely létrejött egyrészről
Nádudvar Város Önkormányzata
(4181 Nádudvar, Fő út 119.sz.)
Bankszámlaszám: 11738149-15373670
Adószám:
15728733-2-09
Képviseli:
Beke Imre polgármester
(továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről
Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási
Nonprofit Kft
(4181 Nádudvar, Petőfi S. u. 13. sz.)
Cégjegyzékszám: 09-09-015373
- 30 Statisztikai számjele:
14422930-4110-113-09
KÜJ azonosító:
102 321 014
KTJ azonosító:
100 240 776
Bankszámlaszám: 11738149-20004862-00000000
Adószám:
14412930-2-09
Képviseli: Ludman Lajos ügyvezető
(továbbiakban: Közszolgáltató)
között a mai napon az alábbi feltételek mellett:
A szerződés tárgya
1. Az Önkormányzat megbízza a Közszolgáltatót, hogy 2014. július hó 1. naptól
2023. december hó 31. napjáig terjedő határozott időre Nádudvar közigazgatási
területén lássa el a települési hulladék, ezen belül a vegyes, a szelektív és a
lomhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatói feladatokat.
Pénzügyi megállapodások
2. A Közszolgáltató e tevékenységet a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény (a továbbiakban Ht.) és végrehajtási rendeletei, valamint a települési
hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló helyi
önkormányzati rendelet alapján, az egyes ingatlanok használóinak javára és
költségére végzi.

3. A felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés hatálya alá tartozó
közszolgáltatás ellenértékét a Ht. előírásai szerint az illetékes miniszter
rendeletben állapítja meg és hirdeti ki.
4. Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a
Közszolgáltató részére – teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében –
családi ház ingatlanhasználó esetében negyedévente, egyéb ingatlanhasználó
esetében havonta, utólag köteles megfizetni.
A szolgáltatás szabályai
5. A felek megállapodnak abban, hogy a települési hulladék gyűjtését és
elszállítását a Közszolgáltató a helyi önkormányzati rendeletben foglaltak
szerinti gyakorisággal valamennyi, az önkormányzati rendelet területi hatálya
alá eső ingatlanokat érintően köteles elvégezni.
6. A hulladék gyűjtésére csak a szabványok által előírt edényzetek
használhatók, más módon gyűjtött hulladék elszállítására a Közszolgáltató
nem köteles.
7. Amennyiben az edények tartalma veszélyes hulladékot, folyékony, mérgező,
tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet tartalmaz vagy a hulladék
beszorult, megfagyott, úgy a Közszolgáltatónak jogában áll az edényeket
ürítetlen állapotban hagyni.
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fenntartása érdekében alvállalkozót vehet igénybe.

folyamatos

Közszolgáltató kötelezettségei
9. A Közszolgáltató kötelezettségei az alábbiak:
- biztosítja a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását, a
közszolgáltatást az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint végzi,
meghatározott rendszerben, módszerrel és gyakorisággal,
- biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és
minőségű járművet, gépeket, eszközöket, valamint a szükséges létszámú és
képzettségű szakembereket,
- elvégzi a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges
fejlesztéseket és karbantartásokat,
- biztosítja a beütemezett járatterv szerinti gyűjtést, amennyiben valamilyen
rendkívüli ok miatt az ütemezett gyűjtést nem tudja biztosítani, úgy azt a
rákövetkező munkanapon minden esetben soron kívül pótolja, és erről a
lakosságot soron kívül tájékoztatja,
- tevékenysége során köteles a hatályos környezetvédelmi, közegészségügyi,
munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat megtartani,
- a közszolgáltatás ellátása alatt köteles rendelkeznie az OHÜ minősítő
okirattal

- rendszeresen teljesíti a nyilvántartási rendszer működtetését és a
közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatást,
- igénybe veszi a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére
meghatározott helyeket és létesítményeket,
- a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálatot és
tájékoztatási rendszert működtet,
- a fogyasztói kifogások és észrevételeket a fogyasztóvédelmi törvény előírásai
szerint kezeli,
- nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszert hoz létre és
biztosítja a folyamatos működtetéshez szükséges feltételeket,
- közszolgáltató köteles évente egy alkalommal – az önkormányzattal
egyeztetett időpontban – térítésmentesen a lomtalanítást elvégezni.
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10. Az Önkormányzat kötelezettségei az alábbiak:
- a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató
számára a szükséges információkat (pl. a szállítást befolyásoló beruházások,
útfelújítások, stb.) rendszeresen biztosítja,
- amennyiben az ingatlanhasználó nem tesz eleget a Ht.-ben előírt személyes
adatszolgáltatási
kötelezettségének,
az
Önkormányzat
biztosítja
a
közszolgáltatással
összefüggő
személyes
adatokat
(a
természetes
személyazonosító adatokat, valamint a lakcím),
- biztosítja a kijelölt Közszolgáltató részére a kizárólagos közszolgáltatási jog
gyakorlását,
- elősegíti a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási
tevékenységek közszolgáltatással történő összehangolását,
elősegíti
a
közszolgáltatásnak
a
településen
végzett
más
közszolgáltatásokkal való összehangolását,
- meghatározza a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék
gyűjtésére, szállítására, kezelésére szolgáló helyeket és létesítményeket,
- biztosítja a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogát az
önkormányzati tulajdonban lévő létesítmények vonatkozásában,
- a jelen szerződés hatálya alatt külső harmadik személlyel a jelen szerződés
tárgyában meghatározottakra vonatkozóan közszolgáltatási szerződést nem
köt,
- a jelen szerződéssel kapcsolatos, a szolgáltatási igénybe vevőket terhelő
kötelezettségeket nyilvánosságra hozza.
Szerződés megszűnése
11. Jelen szerződés megszűnik a határozott idő lejártával.
12. Az Önkormányzat a Ht. 37. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a
Közszolgáltató pedig a Ht. 45. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a
szerződést felmondhatja.
Egyéb rendelkezések
13. Felek megállapodnak abban, hogy a jogvita esetén törekszenek annak peren
kívüli rendezésére, amelynek hiányában alávetik magukat a Hajduszoboszlói
Járásbíróság kizárólagos illetékességének.

- 33 -

14. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a 2012.évi
CLXXXV. tv. és Nádudvar Város önkormányzata Képviselő-testületének a
települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
szóló rendelete az irányadóak, továbbá a Magyar Szabvány és a hatályos
műszaki előírások, valamint a vonatkozó hatósági rendelkezések.
Nádudvar, 2014.
Önkormányzat képviseletében

Közszolgáltató képviseletében

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét
képező közszolgáltatási szerződést írja alá.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: Beke Imre polgármester

7. / Egyebek
1./
Beke Imre polgármester, felolvasta dr. Smidth Mária főigazgató asszony levelét,
melyben az I. világháborús emlékmű helyreállítására, 700 eft-os támogatás
nyújtanak az önkormányzatunknak.
2./
Juhász Sándor képviselő, a közterületek karbantartásával kapcsolatban már
többször elmondta, hogy a volt „rezes” körüli állapot tűrhetetlen. Rendbe kell rakni!
Beke Imre polgármester, a tulajdonost fel fogják szólítani. Látták, hogy rendezetlen
az a környék, és a kerékpártárolót is fel kell szedni, mert ott nincs rá szükség.
Juhász Sándor képviselő, ez a terület, ahol a biciklitároló van, most a NAGISZ-é.
Ahol van a park - az étterem mögött - van egy emléktábla,. Ezt az emléktáblát a
felszabadulás 35. évfordulójára állították, ott volt egy fasor akkor. Jelenleg egy fa
sincs, nem tudja mit lehet kezdeni ezzel a táblával, mert nincs értelme.
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Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője, elmondta, hogy a NAGISZ Zrt. és a HAGE Zrt
vezetői erre a területre vázlattervet készíttettek Lautner Emőkével, aki a belváros
központ funkcióbővítő beruházás terveit is készítette. Az elképzelése, hogy
kapcsolódna az önkormányzat területéhez. A társasházak közötti terültet is
rendezni fogják. Az önkormányzatra eső rész még egyeztetés alatt áll. Látta a
vázlattervet, nagyon szép és hangulatos. A NAGISZ épületén hőszigetelés és
nyílászáró csere is lesz.
Beke Imre polgármester , elmondta, hogy a ballagáson találkozott sok olyan
személlyel , akik régen elkerültek Nádudvarról. Nagyon tetszett neki ez a fejlődés, és
gratuláltak hozzá.
Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője, ugy látja, hogy kedvet kaptak a cégek az
építéshez, jó a kapcsolat a gazdasági cégekkel, akik igénylik a kapcsolattartást, az
együttműködést.
Beke Imre polgármester, mivel több napirend és hozzászólás nem volt az ülést 16
órakor berekesztette.

Kmft.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Korcsmáros Sándor
Ludmanné Papp Ilona
jegyzőkönyv-hitelesítők

