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1-17/2016. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 
Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-án 
14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 
 
Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal (6449 Mélykút, Petőfi tér 1.)  – 
Tanácskozó Terem 
 
 
Jelen vannak: Kovács Tamás polgármester, Földes István alpolgármester, Kiss 
István alpolgármester, Jakity Attiláné, Kopcsek Tamás, dr. Sztantics Péter és Torma 
Gábor képviselők.      
 
  7 fő  -  78 %   
     
Távolmaradt képviselők:, Mikó Lászlóné és Novák László képviselők   
 
          2 fő  - 22 % 
 
 
A napirendi pont tárgyalásán jelen volt: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző, dr.Vörös-
Börcsök Tímea aljegyző. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fős képviselő-testületből az ülés 
kezdetén 6 fő jelen van. Elmondja, hogy a napirendi pont tárgyalása rendkívüli ülés 
keretében történik a népszavazásra vonatkozó határidő betartása miatt. Javaslatot 
tesz a napirendre, mely javaslat megegyezik a meghívóban feltüntetett 
napirendekkel. Kérdezi, hogy kíván-e valaki az ülés napirendjére vonatkozóan 
módosító javaslattal élni? 
 
 
A többi jelenlévő nem kívánt az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal 
élni. 

 
 

Ezt követően a képviselő-testület a napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el: 
 

 
NAPIREND:  
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1. A szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) tagjainak és póttagjainak 

megválasztása.  
Előadó: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző 
 

2. A Mélykút, külterület 0141/99. hrsz. alatti ingatlan értékesítésére kiírt 
pályázatok elbírálása. 
Előadó:Kovács  Tamás polgármester  
 

3. Döntés közbeszerzési eljárás lezárásáról.(útépítés) 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

4. A 155/2015.(VIII.27.) Kt. számú határozat módosítása.  
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 

 
 
NAPIREND  TÁRGYALÁSA:  
 
 
1. A szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) tagjainak és  póttagjainak 
megválasztása.   
 
Előadó: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyz ő 
 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-161/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján 
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.  
 
 
Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: A Képviselő-testület a 30/2014. ( II.25.) és a 
134/2014. ( VIII.12.) Kt. számú határozataival döntött a szavazatszámláló bizottságok 
tagjainak megválasztásáról. Az elmúlt időszakban több személy is jelezte, hogy nem 
kíván részt venni az SZSZB munkájában, egészségi okból főként. Írásban 
benyújtották a lemondásukat. Javasolja, hogy a képviselő-testület a határozat-
tervezetben felsorolt személyeket bízza meg a szavazatszámláló bizottság választott 
tagjának és póttagjának, tekintettel arra, hogy az érintettek felkérés alapján vállalták 
a tisztséget, és a lemondások miatt szükségessé vált a szavazatszámláló 
bizottságok tagjainak és póttagjainak ismételt megválasztása. Ennek megfelelően a 
30/2014. (II.25.) és a 134/2014. ( VIII.12.) Kt. számú határozatok hatályon kívül 
helyezése indokolt. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek további 
hozzászólása, észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el. 
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Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, 
észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el.  Megkérdezi ki ért egyet 
a határozati-javaslat elfogadásával?  
 
 

Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 
147/2016. (IX.6.) Kt. számú     HATÁROZAT 
SZSZB tagjainak, póttagjainak 
megválasztása. 
 

1.Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) 
bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjának 
és póttagjának az alábbi személyeket választja meg: 

 
 

1. szavazókör: Malustyik Lászlóné Május 1. u. 50. 
                        Tokodi Zsuzsanna Bartók B. u. 25. 
                        Báder Anett Rózsa u. 3. 
2. szavazókör: Horváth Ferenc Alajosné Honvéd u. 24. 
                        Börcsökné Kiss Erzsébet Kis u. 5. 
                        Doszkocs Lászlóné Templom u. 23.   
3. szavazókör: Harnos Béláné Rákóczi u. 64. 
                        Radvánszki Róbertné Tópart 15. 
                        Maczkó Zoltánné Május 1. u. 16. 
4. szavazókör:Mészáros Gáborné Zöldfa u. 38. 
                        Mészáros Jánosné  Zalka M. u. 3. 
                 Kissné Mikó Bernadett  Magyar u. 6.  
5. szavazókör: Fürtön Istvánné Magyar u. 26. 
                        Bényi Lászlóné Bartók B. u. 53. 

        Kovácsné Doszkocs Erika Hunyadi u. 31. 
6. szavazókör: Lázár Sándorné Madách u. 45. 
                        Földi Attila Szent L. u. 2. 
                        Szalai Judit Rákóczi u. 60. 
                        Gelányi Dóra Kis u. 5. 
 
 
Póttagok:         Szabó Róbertné Nagy u. 25.                        

        Brandschottné Samu Mónika Kossuth u. 20. 
        Belányi Józsefné Bartók u. 48. 
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        Kuris Terézia Kistemplom u. 5. 
        Torma Lászlóné Tópart 52. 
        Illés Lászlóné Zrínyi u. 14. 
        Bélecki Béláné Traktorosokútja út 23. 
 

 2.Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 30/2014.( II.25.) és a 134/2014. ( VIII.12.) Kt. számú 
határozatokat visszavonja 

         
Felelős: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
Kopcsek Tamás képviselő megérkezik a testületi ülésre.  
 
 
2. A Mélykút, külterület 0141/99. hrsz. alatti inga tlan értékesítésére kiírt 
pályázatok elbírálása.  
 
Előadó:Kovács  Tamás polgármester  
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-165/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján 
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: A Képviselő-testület a 2016. augusztus 1. napján 
tartott ülésén döntött az önkormányzat tulajdonában álló Mélykút , külterület 0141/99.  
hrsz. alatt „kivett telephely” megjelölésű, 87.686 m2 területű ingatlan nyilvános 
pályázat útján történő értékesítésre kijelöléséről. A pályázati felhívást az 
önkormányzat honlapján, illetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzétették. 
A pályázatok benyújtási határideje 2016. szeptember 1. napja volt. A megadott 
határidőn belül az ingatlan vonatkozásában egy  pályázat érkezett, pályázatot a 
Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Zrt nyújtott be. A Gazdasági Bizottság bontotta a 
pályázatot, javasolja a pályázati felhívásra érkezett ajánlat elfogadását. Kérdezi a 
jelenlévőket, hogy van-e valakinek további hozzászólása, észrevétele, kérdése a 
napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el. 
 
 
Kiss István alpolgármester bejelenti személyes érintettségét és azt, hogy a 
szavazásban nem kíván részt venni.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, 
észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el.  Megkérdezi ki ért egyet 
a Gazdasági Bizottság javaslatának elfogadásával?  
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Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 
148/2016. (IX.6.) Kt. számú     HATÁROZAT 
A  Mélykút, 0141/99. hrsz. alatti 
ingatlan értékesítése. 

  

1.Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Mélykút külterület 0141/99. hrsz. alatt „kivett 
telephely” megjelölésű, 87.686 m2 területű ingatlanra 
kiírt nyilvános pályázat nyertesének – a Gazdasági 
Bizottság javaslatát figyelembe véve –a  
Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Zrt,  6400 
Kiskunhalas, Vasút u. 21. (cégjegyzékszám: 03-10-
100077, asz: 11029843-4-03) nyilvánítja. 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott 
ingatlant nettó 24.593.000.- Ft (az értékesítés 
fordított ÁFA hatálya alá tartozik) vételárért értékesíti 
a Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Zrt,  6400 
Kiskunhalas, Vasút u. 21.  sz. alatti részére. A vevőt 
terheli a vételáron felül az ingatlan megvásárlásával 
kapcsolatos  minden költség. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.  
Az adásvételi szerz ődés érvényességi feltétele az 
elővásárlási jog gyakorlójának nemleges 
nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi 
határid ő eredménytelen letelte.  

Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: 3. ponthoz az ott meghatározott határidő 
lejárta 

 
 
 
3. Döntés közbeszerzési eljárás lezárásáról.(útépít és) 
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
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Napirendi pont tárgyalása a 25-166/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján 
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.  
 
 
Kósa Róbertné a Bírálóbizottság elnöke: Ismerteti az előterjesztést. A tárgyi 
közbeszerzési eljárásban az 1. rész és a 2. rész vonatkozásában a felszólított 
összességében legelőnyösebb ajánlattevő az igazolásokat megfelelően nyújtotta be, 
ezért a közbeszerzési bírálóbizottság javasolja a döntést hozó képviselő-testület 
részére, hogy az 1. rész vonatkozásában az A+S KFT 7100 Szekszárd, Bezerédi 32. 
szám alatti ajánlattevő ajánlatát nyilvánítsa nyertes ajánlatnak, és vele kösse meg a 
szerződést, a 2. rész vonatkozásában az A+S KFT 7100 Szekszárd, Bezerédi 32. 
szám alatti ajánlattevő ajánlatát nyilvánítsa nyertes ajánlatnak, és vele kösse meg a 
szerződést. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy újra lehetőség nyílt 
az adósságkonszolidációban részt nem vevő önkormányzatok részére nyújtott 
támogatás megigénylésére, melynek összege szintén 181 millió forint. E pályázat 
keretében valamennyi földes utca zúzottkővel való ellátására lehetőség nyílik 
kedvező elbírálás esetén.  Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek további 
hozzászólása, észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, 
észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el.  Megkérdezi ki ért egyet 
a Bírálóbizottság javaslatának elfogadásával?  
 
 

Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete jelenlévő tagjai -Földes István 
igen, Jakity Attiláné igen, Kiss István igen, Kopcsek 
Tamás igen, Kovács Tamás igen,  dr. Sztantics Péter 
igen, Torma Gábor igen,- 7 igen szavazattal, 
ellenszavat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 
 
149/2016. (IX.6.) Kt. számú     HATÁROZAT 
Közbeszerzési eljárást lezáró döntés (Belterületi útépítés) 
 
Mélykút Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő által Belterületi útépítés tárgyú 
közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság javaslata, és a közbeszerzési szakértő 
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szakvéleménye alapján Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete meghozta 
a következő  
 

H A T Á R O Z A T O T 
 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2016. (I.19) Kt. számú 
határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat 7.11. pontja alapján a Belterületi 
útépítés tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
  
I. Eljárási döntés    
 
Ajánlatot tevők: 

1. rész vonatkozásában: 
• A+S Kft 7100 Szekszárd, Bezerédi 32. 
• pM-art Deco Kft 6722 Szeged, Szentháromság u. 7. 
• Maxicargó Kft 6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u. A. ép. 14. 
• VIKIV Kft 7132 Bogyiszló, Sió-Árvízkapu 6. 

2. rész vonatkozásában: 
• A+S Kft 7100 Szekszárd, Bezerédi 32. 
• pM-art Deco Kft 6722 Szeged, Szentháromság u. 7. 
• Maxicargó Kft 6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u. A. ép. 14. 
• VIKIV Kft 7132 Bogyiszló, Sió-Árvízkapu 6. 

 
Érvényes ajánlattevők: 

1. rész vonatkozásában: 
• A+S Kft 7100 Szekszárd, Bezerédi 32. 
• pM-art Deco Kft 6722 Szeged, Szentháromság u. 7. 
• Maxicargó Kft 6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u. A. ép. 14. 
• VIKIV Kft 7132 Bogyiszló, Sió-Árvízkapu 6. 

2. rész vonatkozásában: 
• A+S Kft 7100 Szekszárd, Bezerédi 32. 
• pM-art Deco Kft 6722 Szeged, Szentháromság u. 7. 
• Maxicargó Kft 6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u. A. ép. 14. 

 
Érvénytelen ajánlattevők: 
A VIKIV Kft 7132 Bogyiszló, Sió-Árvízkapu 6. szám alatti Ajánlattevő ajánlata a 2. 
rész vonatkozásában érvénytelen, mert a hiánypótlási felhívás ellenére a 
hiánypótlást nem nyújtotta be, így ajánlata az alábbi ellentmondást tartalmazza: 
A felolvasó lapon a második rész vonatkozásában szereplő ár (nettó 14.989.228 Ft) 
nincs összhangban a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozattal, 
melyen  nettó 14.556.899 Ft ajánlati ár szerepel. Az ajánlat a 2. rész vonatkozásában 
érvénytelen a Kbr. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján (egyéb módon nem felel meg 
az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek). 
 
II. Érdemi döntés  
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1. Az ajánlattételi felhívás rendelkezései szerint a jelen közbeszerzési eljárásban 
ajánlatkérő az összességében legel őnyösebb ajánlat  szerint értékeli az 
érvényes ajánlatokat. 
 

2. Érvényes  ajánlatot tev ő ajánlattev ők ajánlatának ismertetése: 
 

1. rész: Bercsényi, Táncsics, Attila, Vezér, Új utcák útfelújítására útalap 
építéssel, zúzott kőterítéssel 

- A+S Kft. 
Ajánlati ár: nettó 33.713.169 Ft 
Teljesítési határidő: 120 nap 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 10.000 pont 
 

- pM-art deco Kft. 
Ajánlati ár: nettó 34.957.485 Ft 
Teljesítési határidő: 120 nap 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 8.312 pont 

 
- Maxicargó Kft. 

Ajánlati ár: nettó 37.367.284 Ft 
Teljesítési határidő: 120 nap 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 5.050 pont 

 
- VIKIV Kft. 

Ajánlati ár: nettó 36.047.383 Ft 
Teljesítési határidő: 120 nap 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 6.837 pont 
 

2. rész: Galamb utca útépítése aszfaltozással 
- A+S Kft. 

Ajánlati ár: nettó 14.012.131 Ft 
Teljesítési határidő: 120 nap 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 10.000 pont 
 

- pM-art deco Kft. 
Ajánlati ár: nettó 14.556.899 Ft 
Teljesítési határidő: 120 nap 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 8.210,5 pont 

 
- Maxicargó Kft. 

Ajánlati ár: nettó 15.519.108 Ft 
Teljesítési határidő: 120 nap 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 5.050 pont 

 
Összességében legelőnyösebb ajánlatot tette: 

• Az 1. rész vonatkozásában az A+S KFT 7100 Szekszárd, Bezerédi 32. szám 
alatti ajánlattevő  
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• A 2. rész vonatkozásában az A+S KFT 7100 Szekszárd, Bezerédi 32. szám 
alatti ajánlattevő. 

 
Nyertes ajánlattevő: 

• Az 1. rész vonatkozásában az A+S KFT 7100 Szekszárd, Bezerédi 32. szám 
alatti ajánlattevő  

• A 2. rész vonatkozásában az A+S KFT 7100 Szekszárd, Bezerédi 32. szám 
alatti ajánlattevő. 

 
Második legkedvezőbb ajánlattevőt a Képviselő-testület egyik rész vonatkozásában 
sem kíván megnevezni. 
 
Jogorvoslati kérelem a Kbt. Szabályait sértő esemény tudomásra jutásától számított 
15 napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a 
kérelmező tudomására jutásától számított 10 napon belül nyújtható be. A jogsértés 
megtörténtétől számított 90 napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet. 
 
 
4. A 155/2015.(VIII.27.) Kt.számú határozat módosít ása.  
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-164/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján 
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: A Képviselő-testület 155/2015. (VIII.27.) Kt. számú 
határozata alapján az önkormányzat szerződést kötött Mélykúti Viziközmű Társulattal 
a KEOP-1.2.0/09-11-2011-003. azonosító számú „Mélykút Város 
szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházása” című pályázat átmeneti 
finanszírozási problémájának megoldására, melyben a visszafizetési határidő a 
projekt végső elszámolásának elfogadását követően azonnal, de legkésőbb 2016. 
augusztus 15-el került meghatározásra. Tekintettel arra, hogy a projekthez 
kapcsolódó BM EU Önerő Alap támogatás elszámolása még nem zárult le javasolja, 
hogy a Viziközmű Társulással megkötött szerződés határideje kerüljön módosításra 
a projekt végsőelszámolásának elfogadását követően azonnalra, de legkésőbb 2016. 
december 31-re. Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e valakinek további hozzászólása, 
észrevétele, kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
A jelenlévők részéről további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, 
észrevétel, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el.  Megkérdezi ki ért egyet 
a határozati-javaslat elfogadásával?  
 
 



Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.szeptember 6-án tartott 
rendkívüli üléséről. 
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Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 
150/2016. (IX.6.) Kt. számú     HATÁROZAT 
155/2015. (VIII.27.) Kt. számú határozat 
módosítása.  
 
 

A Képviselő-testület úgy dönt hogy a 155/2015. 
(VIII.27.) Kt. számú határozat 2. pontját az alábbiak 
szerint módosítja: 
„A visszafizetési határidő: a projekt végső               
elszámolásának elfogadását követően azonnal,    
legkésőbb 2016. december 31.” 

 
Felelős: Kovács Tamás polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 

 
Több napirend, bejelentés nem volt. Kovács Tamás polgármester megköszöni a 
megjelenést és az ülést berekeszti. 
 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

       Kovács Tamás                                                              Vargáné dr. Egyed Ilona  
         polgármester                                                                          jegyző  


