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Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 18-án
megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: Mezőberény, Városháza 15. sz. terme.

Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Barna Márton, Borgula Györgyné, Dr. Burján
Katalin, Halász Ferenc, Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy
Sándor, Öreg István képviselők.
Harmaü László képviselő az első napirend tárgyalása közben érkezett meg.

Távolmaradt az ülésről Szekeres Józsefné alpolgármester, Kovács Edina képviselő
(távolmaradás okát bejelentették).

Dr. Földesi Szabolcs jegyző, Baksai Ágnes jegyzőkönyvvezető,
érdeklődők,

Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a rendkívüli
testületi ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fős képviselő-testület tagjai közül 9
fő jelen van. Rendkívüli ülés összehívását a napirendek íntézkedésének rövid határideje
indokolja.

Ismertette, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg a jegyző.

Siklósi István polgármester kérte a meghívóban kiküldött napirend megszavazását annyi
pontosítással, hogy egyéb bejelentésként dönteni szükséges a belvízrendezési program
végszámlák Afája fedezetbiztosításról.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

18312015.(V.18.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
1.! Mezőberény és Csárdaszállás közötti kerékpárút feltételes közbeszerzés
2.! „Komplex belvízrendezési program — Mezőberény” végszámlák Afájára fedezetbiztosítás

1.! Mezőberény és Csárdaszállás közötti kerékpárút feltételes közbeszerzés

Siklósi István polgármester elmondta, hogy a pályázat beadására, amit már korábban, 2011-
ben kiírtak, Újra megnyitották a lehetőséget. A beadás sorrendjében fogják elbírálni a
pályázatokat, ezért gyorsan kell intézkedni. Tervek korábbról megvannak, a korszerűségi
felülvizsgálatára is megbízást adott a testület, ami el is készült. Most a feltételes
közbeszerzést kellene lefolytatni ahhoz, hogy eséllyel be lehessen adni a pályázatot. A projekt
összköltsége 199.968.900,- Ft. 100%-os támogatottsággal működik, az önkormányzatnak
külön, azon túl forrást nem kell biztosítani, mint amit a korszerűségi felülvizsgálatra fordított.
A határozati javaslat elfogadásával arról dönt a testület, hogy hat területre mely ajánlattevőket
kéri fel. Mindegyik munka finanszírozható a pályázatból, előzetesen az önkormányzatnak
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semmit nem kell fizetni, a szerződések akkor lépnek életbe, ha a pályázat nyertes lesz. Az

ajánlatoknak május 26-án 9 óráig kell beérkezniük, még azon a napon, a testületi ülésen a

döntésnek is meg kell születnie a kiválasztásról. A testületi ülésen dönteni kell majd a

közbeszerzési bizottság felállításáról is. Csárdaszállás előbbre tart a döntések meghozatalával.

(Harmati László képviselő megérkezett az ülésre, jelenlévő képviselők száma: 10 fő.)

Dr. Burián Katalin képviselő kérdése arra irányult, miért kell településenként meghozni a

döntéseket, hiszen egy szakaszról van szó.

Siklósi István polgármester legfontosabb oknak tartotta, ha együtt lennének a szakaszok, a

pályázat túllépné a nyílt közbeszerzési határt. A rendelkezésre álló források miatt is a

szakaszolásnak van realitása. Négy szakaszra van osztva Mezőberény és Csárdaszállás közötti

rész, ebből településenként a kettő-kettő egyben van pályáztatva.

Több hozzászólás nem hangzott cl, a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati

javaslatot.

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

i4L5.V.i$.sz.határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván
benyújtani a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által megjelentetett Közlekedési Operatív

Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására, a KÖZOP
3.5.0-09-11 jelű intézkedésen belül a „Gyomaendrőd — Csárdaszállás — Mezőberény

települések összekötését célzó kerékpárút” építésére.
A megvalósításhoz szükséges feltételes közbeszerzési eljárás.

A lebonyolítói feladatainak ellátására az alábbi vállalkozásokat hívja fel ajánlattételre:

1. Kövite-Plusz Kft. (5’700 Gyula, Nagyváradi Út 54.)
2. IP Tender Kft. (5630 Békés, Széchenyi tér 8. fsz. 2.)
3. Pro-Békés Kft. (5600 Békéscsaba, Asztalos János u. 52.)

A kiviteli tervek elkészítésére az alábbi vállalkozásokat hívja fel ajánlattételre:

1. Keviterv Akva Kft. (5000 Szolnok, Boldog S. István krt. 4.)

2. Kövite-Plusz Kft. (5700 Gyula, Nagyváradi Út 54.)
3. Alföld-Planurn Kft. (5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 3. I. cm. 2.)

A műszaki ellenőri feladatok ellátására az alábbi ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:

1. Kövite-Plusz Kft. (5700 Gyula, Nagyváradi Út 54.)
2. MCS 93 Kft. (1026 Budapest, Pázsit u. 9. I. em. 1.)

3. Verker Kft. (5553 Kondoros, Csabai Út 49.)
A projektmenedzsmenti feladatokra az alábbi ajánlattevőket hívja fel ajánlattételre:

1. Corvinus Projekt Iroda Kft. (1137 Budapest, Jászai Mari tér 4/A.)

2. Happy Bike Kft. (8888 Marót, Dózsa György Út 1.)
3. Creditor Consulting Kft. (9474 Szakony, Fő u. 126.)

A szemléletformálási feladatok ellátására az alábbi ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:

1. Corvinus Projekt Iroda Kft. (1137 Budapest, Jászai Mari tér 4/A.)

2. Happy Bike Kft. (8888 Marót, Dózsa György Út 1.)
3. Creditor Consulting Kft. (9474 Szakony, Fő u. 126.)

A tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátására a következő ajánlattevőket kéri fel

aj ánlattételre:
1. Fábián Zsolt (5650 Mezőberény, Rákóczi sgt. 6.)
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2. Human-Product Kft. (5525 Füzesgyarmat, Vörösmarty u. 5.)
3. Savolt Zoltán (5650 Mezőberény, Belencéresi Út 10.)

Felelős: Siklósi István polgármester, Kutas Ferenc beruházási ügyintéző
Határidő: intézkedésre azonnal,

2./ „Komplex belvízrendezési roram — Mezőberény” vészámlák Áfájára fedezetbiztosítás

Siklósi István polgármester ismertette, hogy a Békés Drén Kft. a kiállított
teljesítésigazolásoknak megfelelően az alapberuházás és a kiegészítő építési beruházás
tekintetében is benyújtotta számláit, melyek Afa tartalmának kiegyenlítéséhez szükséges a
határozati javaslat elfogadása.

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

185/2015.(V.18.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 kf. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Felhalmozási célú elkülönített tartalékok előirányzatát K5 13 KÖT csökkenti:15000 E Ft-tal
és ezzel egvideiiMeg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
052020-4 kf.Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény Város belterületi
vízrendezése megvalósítása,,BELVIZRENDEZES AZ ELHETOBB TELEPULESEKERT”
(Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati
csatornán I. ütem) című projektben való részvétel.
Azonosító száma:
DAOP-2008 .5.2.1 /D-0002+Kiegészítő építési beruházás. KÖT:
-Dologi kiadásoklK3/ KÖT ej-át megemeli: 14140 E Ft-tal
Fizetendő Afa. /K:352/ 14140 E Ft
Kiszámlázott,fordított adózású vás term.,szolg, Afa befizetése
miatti kiadások.
-Beruházási kiadások/K6/ KÖT ei.- át. megemeli: 860 E Ft-tal
Ingatlanok. besz.,lét./K:62./ 860 E Ft.
Felelős: Siklósi István polgármester,
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester a rendkívüli nyílt ülést bezárta.

)
\

Siklósi István Dr. Földesi Szabolcs
polgármester jegyző




