Ügyiratszám: 34-6/2014.
Császártöltés Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült : Császártöltés község Képviselő-testületének 2014. június 18-án, 7,30 órai kezdettel
megtartott rendkívüli nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó
termében.
Jelen vannak : Frick József polgármester, Liska Antal alpolgármester, Berger Andrásné,
Ledniczky László és Stadlerné Csányi Éva képviselők.
(5)
Igazoltan távol maradt: Bergmann Jánosné alpolgármester, Hegyi Zoltán, Vörös Györgyné
képviselők.
Hábermayer Viktória jegyző
Berger Józsefné jegyzőkönyvvezető
Frick József polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes. Ismerteti a meghívó szerinti napirendet. A Képviselő-testület a napirendet
egyhangúan elfogadja.
N a p i r e n d:
1.) A „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális
Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
tagönkormányzatai
számára
közszolgáltatási szerződés keretében, továbbá a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási
Rendszer keretében megvalósult létesítmények üzemeltetése a vagyonkezelővel megkötött
bérleti szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés
meghozatala
Előadó: Frick József polgármester
2.) Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
Előadó: Frick József polgármester
3.) Közszolgáltatási szerződés megkötése a 2014.07.01-2014.12.31. napjáig tartó időtartamra
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
Előadó: Frick József polgármester

I.
A „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális
Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai számára
közszolgáltatási szerződés keretében, továbbá a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási
Rendszer keretében megvalósult létesítmények üzemeltetése a vagyonkezelővel megkötött
bérleti szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés
meghozatala
Előadó: Frick József polgármester
/ Írásbeli előterjesztés /
Frick József:
Ismerteti, hogy azért volt szükség rendkívüli ülés összehívására, mert a testületnek határozatot
kell hoznia ebben a témában.
Hábermayer Viktória:
Tájékoztatja a testületet, hogy a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Társulással a testület
felmondta a közszolgáltatási szerződést a korábbiakban, mely szerződés 2014. június 30-ai
hatállyal jár le. Közbeszerzési eljárás került kiírásra, a jelen napirendi pontot valamennyi
résztvevő önkormányzatnak el kell fogadnia.
A Képviselő-testület egyhangúan – 5 igen szavazattal- az alábbi határozatot hozza:
48/2014. (VI.18.) számú Képviselő-testületi határozat
A „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális
Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai számára közszolgáltatási
szerződés keretében, továbbá a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében
megvalósult létesítmények üzemeltetése a vagyonkezelővel megkötött bérleti szerződés
alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozatala
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
Császártöltés Községi Önkormányzat ellátási körzetét érintő részre ajánlatot benyújtó az
ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, szakmai szempontból alkalmas a
szerződés teljesítésére, továbbá ajánlatok érvényesek.
2.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a felhívásban meghatározott értékelési szempont
(összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása) alapján az 1. Rész tekintetében a
közbeszerzési eljárás nyertese az FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság és a KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság közös ajánlattevők lettek, tekintettel arra, hogy a közös ajánlattevők tették ezen
Részre az összességében legelőnyösebb ajánlatot.
3.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a felhívásban meghatározott értékelési szempont
(összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása) alapján a 2. Rész tekintetében a
közbeszerzési eljárás nyertese az FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság és a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság közös ajánlattevők lettek, tekintettel arra, hogy a közös ajánlattevők tették ezen
Részre az összességében legelőnyösebb ajánlatot.
4.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a felhívásban meghatározott értékelési szempont
(összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása) alapján a 3. Rész tekintetében a

közbeszerzési eljárás nyertese az FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság és a Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
közös ajánlattevők lettek, tekintettel arra, hogy a közös ajánlattevők tették ezen Részre az
összességében legelőnyösebb ajánlatot.
5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Császártöltés Községi
Önkormányzat ellátási körzetét érintően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést –
a közbeszerzési eljárás eredményét tartalmazó írásbeli összegezés ajánlattevők részére történő
megküldését követően – a törvényben meghatározott határidőn belül, a Társulási Tanács
elnökének írásbeli értesítését követően Császártöltés Község Önkormányzata nevében
megkösse.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Frick József polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
II.
Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
Előadó: Frick József polgármester
/ Írásbeli előterjesztés /
Frick József: Felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse a napirendet.
Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy az önkormányzat a Képviselő-testület nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 8/2014.(V.19.) számú
önkormányzati rendelete értelmében Melkvi Róbert nemesnádudvari vállalkozóval köt
közszolgáltatási szerződést 2014.07.01. napjától 2014.12.31. napjáig tartó időtartamra.
Tájékoztatja a testületet, hogy a közszolgáltatás 2015. január 1. napjától történő ellátása
érdekében pályázat kiírására van szükség. Elmondja, hogy a közszolgáltatás a településen
kevés ingatlant érint, közbeszerzési eljárás szükségességét nem vonja maga után.
A Képviselő-testület egyhangúan – 5 igen szavazattal- az alábbi határozatot hozza:
49/2014. (VI.18.) számú Képviselő-testületi határozat
Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 2015.
január 1. napjától történő megszervezése érdekében pályázati felhívást ír ki.
2.) A Képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatás ellátására
vonatkozó pályázati felhívást az előterjesztés szerinti formában és tartalommal
elfogadja.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felhívás közzétételével
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: a felhívás megjelentetésére: 2014. július 15.
Felelős: polgármester

III
Közszolgálati szerződés megkötése a 2014.07.01.–2014.12.31. napjáig tartó időtartamra a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
Előadó: Frick József polgármester
/ Szóbeli előterjesztés /
Frick József: Felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse a napirendet.
Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy a Képviselő-testület 8/2014.(V.19.) számú önkormányzati rendelete
értelmében a korábbi napirendnél ismertetettek szerint Melkvi Róbert nemesnádudvari egyéni
vállalkozó látja el a közszolgáltatási feladatokat a településen 2014.07.01.–2014.12.31.
napjáig tartó időtartamban. Tájékoztatja a testületet, hogy a megkötendő közszolgáltatási
szerződés tervezete elkészült, melynek elfogadásáról a testületnek kell döntenie.
A Képviselő-testület egyhangúan – 5 igen szavazattal- az alábbi határozatot hozza:
50/2014. (VI.18.) számú Képviselő-testületi határozat
Közszolgáltatási szerződés megkötése a 2014.07.01.–2014.12.31. napjáig tartó időtartamra a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz 2014. július 1. napjától 2014. december 31. napjáig
történő begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására Melkvi Róbert (6345,
Nemesnádudvar, Szőlő u. 59.) egyéni vállalkozót jelöli ki közszolgáltatónak.
2.) A Képviselő-testület az 1.) pontban meghatározott közszolgáltatás ellátására
vonatkozó jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződést az
előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés
aláírására
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: polgármester
A közszolgáltatási szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Egyéb hozzászólás, észrevétel híján Frick József polgármester a rendkívüli ülést 8,00 órakor
bezárta.
k.m.f.

Frick József
polgármester

Hábermayer Viktória
jegyző

