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J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2011. február 15-én de 8 órai kezdettel a 
Polgármesteri Hivatal - Tanácskozóterem (4244 Újfehértó, Szent István út 10. sz. fsz.: 8. sz.) 
helyiségében megtartott  rendkívüli nyilvános ülésről. 

Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Budainé Veres Ágnes, Elek László, Gyermánné 
Szabó Katalin, Leveleki József, Puskás László, Suhaj István, Szilágyi Péter, Tamás Lászlóné 
képviselők. 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője

Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető

Meghívottként jelen van: Margittai Sándor a Szabolcs Takarékszövetkezet képviseletében, 

Nagy Sándor polgármester köszönti a megjelenteket.

Nagy Sándor
Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fő képviselőből 9 fő jelen van, így a képviselő-testület 
h a t á r o z a t k é p e s.  

A meghívóban szereplő napirendi pontot javasolom megtárgyalásra. Van-e ezzel kapcsolatban 
más javaslat? Ki az, aki a meghívóban szereplő napirendet elfogadja? 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
napirendet állapította meg: 

N A P I R E N D

1./ Előterjesztés „Újfehértó városban a települési folyékony-hulladékkezelési közszolgáltatás 
    ellátása” tárgyú általános, egyszerű közbeszerzési eljárás eredményéről
    (Írásbeli előterjesztés alapján, a határozat-tervezet kiosztással)
    Száma: 3-38/2011.
    Előadó  :   Nagy Sándor polgármester



1. napirendi pont megtárgyalása
1./ Előterjesztés „Újfehértó városban a települési folyékony-hulladékkezelési közszolgáltatás 
    ellátása” tárgyú általános, egyszerű közbeszerzési eljárás eredményéről
    (Írásbeli előterjesztés alapján, a határozat-tervezet kiosztással)
    Száma: 3-38/2011.
    Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
A  folyékony-hulladékkezelési  közszolgáltatásra  kiírt  pályázatra  két  ajánlat  érkezett.  Az 
ajánlatokat a kollégák átnézték és hiánypótlást írtak elő benne. Ez követően a 2. ajánlattevő 
Kft.  ügyvezetője  a  hiánypótlást  nem teljesítette,  ezért  a  ma  reggel  ülésező  közbeszerzést 
előkészítő  bizottság javaslata  az,  hogy az Újfehértó Kommunális  Szolgáltató Kft  ajánlatát 
nyilvánítsuk  érvénytelenné  és  Molnár  Mihály  egyéni  vállalkozó  ajánlatát  fogadjuk  el  a 
határozati  javaslat  szerint.  A  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e  kérdés,  észrevétel, 
vélemény?  Ha  nincs  a  napirendi  pont  vitáját  lezárom.  Ki  az,  aki  a  határozati  javaslatot 
elfogadja? 

A képviselő-testület a határozati javaslatot 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

34/2011. (II. 15.) számú

határozata

„Újfehértó városban a települési folyékony hulladék kezelési közszolgáltatás 
ellátása” tárgyú 

egyszerű közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ az  „Újfehértó  városban  a  települési  folyékony  hulladék  kezelési  közszolgáltatás  
ellátása” tárgyú Kbt. VI.  fejezete szerinti  általános, egyszerű közbeszerzési  eljárást 
eredményessé nyilvánítja.

2./ az  Újfehértó  Kommunális  Szolgáltató  Kft. (4244  Újfehértó,  Gyöngyvirág  u.  25.) 
ajánlatát a Kbt. 88.§ 1 (bek) f) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.

3./ Molnár  Mihály  egyéni  vállalkozó  (4244  Újfehértó,  Farkasnyári  u.  107.)  ajánlatát 
érvényessé nyilvánítja, és ajánlattevőt nyertesnek hirdeti ki a következők szerint:

       -A folyékony hulladék egységnyi térfogatának szolgáltatási (szippantási) díja  
       azon településrészek esetén, ahol az ingatlanok előtt a vezetékes szennyvízhálózat  
       nincs kiépítve: nettó 980  Ft/m3
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      -A folyékony hulladék egységnyi térfogatának szolgáltatási (szippantási) díja 
      azon településrészek esetén, ahol az ingatlanok előtt a vezetékes szennyvízhálózat 
      kiépített: nettó 1500 Ft/m3. 

- A foglalkoztatni kívánt helyi munkavállalók száma: 4 fő
      

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Mivel  egyéb  kérdés,  észrevétel,  vélemény  nem  hangzott  el,  Nagy  Sándor  a  rendkívüli 
nyilvános ülést 8 óra 15 perckor bezárta. 

K. m. f. 

Nagy Sándor                  Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Polgármester      j e g y z ő
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