
01/218-31/2011. 
 

JEGYZİKÖNYV 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2011. november 28-án 

tartott  r e n d k í v ü l i   n y í l t  ülésérıl 
 
 
Helye:    Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Méreg János alpolgármester, 

Gebula Béla Ákos, Dr. Lelkes Ákos, 
Nyikos István, Vajda Balázs, 
Varga Gyula, Viplak Tibor képviselık 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
Jelezte távolmaradását: Dr. Pintér György polgármester 
 
Nem jelezte távolmaradását: Buza Lajos képviselı 
 
 
Méreg János alpolgármester szeretettel köszönti a megjelenteket, a rendkívüli nyílt ülést 
13.50 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban 
megjelentek, létszámuk 7 fı. A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. A 
jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Gebula Béla Ákos és Dr. Lelkes Ákos képviselıket. Kéri, 
hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Gebula Béla Ákos és 
Dr. Lelkes Ákos képviselıket elfogadta. 
 
Méreg János alpolgármester ismerteti, hogy az egyetlen napirendi pont Bíráló Bizottság 
alakítása. Módosító javaslat nem lévén kéri, hogy aki a napirenddel egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a rendkívüli nyílt ülés napirendjét elfogadta. 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés  

 
1. Bíráló Bizottság alakítása 

 
 
Méreg János alpolgármester megkéri Mihályfi Gábor aljegyzıt, hogy ismertesse az 
elıterjesztést. 
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1.) Bíráló Bizottság alakítása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy jelenleg három közbeszerzési eljárás van 
folyamatban. A pojektmenedzser kiválasztására irányuló eljárásban a holnapi napon már 
össze kellene ülnie a bíráló bizottságnak a beérkezett ajánlatok értékelésére. Ezen kívül a 
mérnöki feladatok és a kivitelezés tárgyában kell a bíráló bizottságnak további munkát 
végeznie. A bizottság döntése formális, javaslatukat meg kell küldeni a közremőködı 
szervezetnek, és a közremőködı szervezet mondja majd meg, kit lehet nyertesként 
kihirdetni. Javasolja mindhárom feladatra megalakítani a bizottságot, hogy ne kelljen a 
bírálat elıtt külön-külön felállítani azt.  
 
Méreg János alpolgármester ismerteti a Bíráló Bizottság tagjaira vonatkozó melléklet szerinti 
javaslatát. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı véleménye szerint, ha megfelelı kiválasztás történik a bizottság 
részérıl, az jó pont a közremőködı szervezet szemében is. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a Képviselı-testület eddig mindig elfogadta a 
Bíráló Bizottság állásfoglalását. Tekintettel arra, hogy a Kbt. és az ajánlati felhívás 
szabályozza a bírálatot, nagy valószínőséggel a közremőködı szervezet sem fog kifogást 
emelni. Véleménye szerint a jogorvoslat miatt van erre az eljárásra szükség, hogy arra minél 
kevesebb esély legyen. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı javasolja vagy a polgármester vagy az alpolgármester helyett 
egy másik képviselıt, leginkább Viplak Tibort a bizottság tagjává megválasztani, hiszen ı 
készítette el a pályázatot, és ı bír a legnagyobb rálátással, vagy a TFB elnökeként Nyikos 
Istvánt. Az összetétel szempontjából így szerencsésebb lenne. 
 
Viplak Tibor képviselı javasolja Gebula Béla Ákost, az Albizottság elnökét a bizottságba 
beválasztani. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a bizottság lehet akár 8 vagy 10 tagú is, nincs 
megkötés. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı javasolja, hogy az elhangzott javasatok szerinti személyek mind 
kerüljenek bele a bizottságba. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı visszavonja javaslata azon részét, mely a polgármester vagy 
alpolgármester bizottsági taglétszámban való cseréjére irányult. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı – tekintettel arra, hogy Viplak Tiborral már egy 
pénzügyi szakember jelen lesz a bizottságban – kéri, hogy a bizottság munkájában ne kelljen 
részt vennie. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki Nyikos István TFB elnök és Viplak Tibor 
képviselı Bíráló Bizottságba történı beválasztására irányuló módosító javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 



 3

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
324/2011. (XI. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
„Enying város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” 
címő KEOP 1.2.0/B/10-2010-0006 azonosító számú projekt 
munkáihoz kapcsolódó 
- projektmenedzseri feladatok teljes körő ellátása tárgyában, 
- mérnöki és mőszaki ellenıri tevékenység ellátása 

tárgyában, 
- az Enying Város Önkormányzat csatornahálózatának 

FIDIC PIROS könyv szerinti kivitelezése tárgyában, 
továbbá Enying Város Önkormányzat szennyvíztisztító 
telepének FIDIC SÁRGA könyv szerinti tervezése és 
kivitelezése tárgyában 

kiírt közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan megalakítandó 
eseti közbeszerzési értékelı bizottságba Nyikos István TFB 
elnök és Viplak Tibor képviselı beválasztására irányuló 
módosító javaslatot elfogadta. 

 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki Gebula Béla Ákos Albizottság elnöke Bíráló 
Bizottságba történı beválasztására irányuló módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
325/2011. (XI. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
„Enying város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” 
címő KEOP 1.2.0/B/10-2010-0006 azonosító számú projekt 
munkáihoz kapcsolódó 
- projektmenedzseri feladatok teljes körő ellátása tárgyában, 
- mérnöki és mőszaki ellenıri tevékenység ellátása 

tárgyában, 
- az Enying Város Önkormányzat csatornahálózatának 

FIDIC PIROS könyv szerinti kivitelezése tárgyában, 
továbbá Enying Város Önkormányzat szennyvíztisztító 
telepének FIDIC SÁRGA könyv szerinti tervezése és 
kivitelezése tárgyában 

kiírt közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan megalakítandó 
eseti közbeszerzési értékelı bizottságba Gebula Béla Ákos 
Albizottság elnöke beválasztására irányuló módosító javaslatot 
elfogadta. 

 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı Bíráló 
Bizottságból való törlésére irányuló módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
326/2011. (XI. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
„Enying város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” 
címő KEOP 1.2.0/B/10-2010-0006 azonosító számú projekt 
munkáihoz kapcsolódó 
- projektmenedzseri feladatok teljes körő ellátása tárgyában, 
- mérnöki és mőszaki ellenıri tevékenység ellátása 

tárgyában, 
- az Enying Város Önkormányzat csatornahálózatának 

FIDIC PIROS könyv szerinti kivitelezése tárgyában, 
továbbá Enying Város Önkormányzat szennyvíztisztító 
telepének FIDIC SÁRGA könyv szerinti tervezése és 
kivitelezése tárgyában 

kiírt közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan eseti 
közbeszerzési értékelı bizottság megalakítására vonatkozó 
határozati javaslatból Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
törlésére irányuló módosító javaslatot nem fogadta el. 

 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a fentiek szerint módosított határozati javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
327/2011. (XI. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az „Enying város szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztítása” címő KEOP 1.2.0/B/10-2010-0006 
azonosító számú projekt munkáihoz kapcsolódó 
- projektmenedzseri feladatok teljes körő ellátása tárgyában, 
- mérnöki és mőszaki ellenıri tevékenység ellátása 

tárgyában, 
- az Enying Város Önkormányzat csatornahálózatának 

FIDIC PIROS könyv szerinti kivitelezése tárgyában, 
továbbá Enying Város Önkormányzat szennyvíztisztító 
telepének FIDIC SÁRGA könyv szerinti tervezése és 
kivitelezése tárgyában 

kiírt közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan eseti 
közbeszerzési értékelı bizottságot alakít. A közbeszerzési 
bizottság tagjai: 
 
- Dr. Pintér György polgármester, az értékelı bizottság 

elnöke 
- Méreg János alpolgármester 
- Varga Gyula képviselı 
- Nyikos István képviselı, TFB elnök 
- Viplak Tibor képviselı 
- Gebula Béla Ákos képviselı, Albizottság elnöke 
- Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
- Szörfi István jegyzı, az értékelı bizottság titkára 
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A bizottság a vonatkozó szerzıdések megkötése utáni nappal 
szőnik meg. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
Méreg János alpolgármester - egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén - a rendkívüli nyílt 
ülést 13.58 órakor bezárja. A Bíráló Bizottság ülését 2011. november 29-én 14.00 órára 
összehívja. 
 
 
 
Enying, 2011. november 28. 
 
 
 
 
 
 
    Méreg János      Mihályfi Gábor 
  alpolgármester           aljegyzı 
 
 
 
 
 
  Gebula Béla Ákos     Dr. Lelkes Ákos 
         hitelesítı            hitelesítı  


