
 
 
    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. október 1-én  
a művelődési ház klubhelyiségében tartott rendkívüli nyilvános testületi ülésén. 
 
JELEN VANNAK:   Sipos Balázs polgármester 
                                Fekete Csaba alpolgármester 
                                Bódis Józsefné, Dr. Gelencsér Magyar Lívia 
                                Dr. Gonda Péter, Sipos László képviselők 
 
                                Nagy Gáborné körjegyző  
 
Tanácskozási joggal jelen van az 1./ napirend tárgyalásánál: Majer István Platz Kft. 
ügyvezetője. 
 
Sipos Balázs polgármester üdvözli a testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelenteket, 
megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mivel azon a testület megválasztott 
7 tagja közül 6 fő képviselő jelen van, az ülést megnyitja.  
Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Németh Lajos képviselő a testületi ülésről való 
távolmaradásukat előzetesen bejelentette. 
 
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, melyet a testületi tagok 
egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadtak. 
 
N a p i r e n d: 
 
      1./ Előterjesztés a hulladékszállítási közszolgáltatást ellátó közszolgáltató     

         kiválasztása céljára kiírandó közbeszerzési eljárás megindító felhívás 
         jóváhagyására 
 

      2./ Előterjesztés a könyvtár szolgáltatásainak infrastruktúra fejlesztése pályázat     
           megvalósítására érkezett árajánlatok elbírálása 

 
 
 
1./ Előterjesztés a hulladékszállítási közszolgáltatást ellátó közszolgáltató     

   kiválasztása céljára kiírandó közbeszerzési eljárás megindító felhívás 
   jóváhagyására 

     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester             (írásbeli előterjesztés csatolva ) 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K: 
 
Majer István Platz Kft. ügyvezetője: összefoglalóan ismertette a jelen közbeszerzési 
eljárás menetét, a kiírandó közbeszerzési eljárás legfontosabb szabályozási területeit, 
kiemelve, hogy a kiírandó eljárás az eddigi szolgáltatást nem szűkíti, ellenkezőleg, a 
szolgáltató részére a közszolgáltatás ellátásához szükséges helyi ügyfélszolgálat 
működtetési kötelezettség előírásával több. A közbeszerzési eljárás típusa szolgáltatás 
megrendelés, s azon belül szolgáltatási koncesszió. A pénzügyi, műszaki alkalmassági 
előírásokat jogszabály írja elő. A felhívás kemény feltételeket tartalmaz, de annyira 
mégsem, hogy a környéken e területen dolgozó cégek ne tudnának pályázni. 



 
 
Képviselői kérdésre válaszul előadta, hogy a szerződés időtartamául a 10 év kikötése 
hatályos jogszabályi előíráson alapul. A szolgáltatás csökkentése a jelenlegi heti 
egyszeri gyűjtésről, szintén jogszabályi előírás alapján nem lehetséges. A szolgáltatási 
díj megfizetése alóli kedvezmény nyújtása helyi önkormányzati rendeleti szabályozás 
kérdése, nem tartozik a közbeszerzéshez. A jelenlegi gyűjtőszigeti pontok a közbe- 
szerzés keretében nem változnak. 
A szolgáltatónak a szolgáltatási díjra úgy kell javaslatot tennie a testületnek, hogy az 
fedezetet nyújtson a heti hulladékszállításra, a gyűjtőszigetek működtetésére, az évi 
kétszeri lomtalanításra, veszélyes hulladék, valamint a zöldhulladék elszállítására is. 
 
Sipos Balázs polgármester: a gyűjtőszigetek száma a Mecsek-Dráva Társulás 
működésének beindulásakor 5-re fog csökkenni, addig marad a 6 gyűjtősziget. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, vita és 
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
86/2012.(X.01.) számú önkormányzati határozat: 
 
       Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
       megtárgyalta a szilárd hulladékszállítási közszolgáltatást  
       ellátó közszolgáltató kiválasztása céljára kiírandó köz- 
       beszerzési eljárást megindító felhívás tervezetét, melyet a testület  
       az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 
 
       A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési 
       felhívás közzétételével kapcsolatos technikai feladatokat ellássa. 
 

      Határidő: azonnal 
 
      Felelős: Sipos Balázs 
                    polgármester  
 
 
2./ Előterjesztés a könyvtár szolgáltatásainak infrastruktúra fejlesztése pályázat     
     megvalósítására érkezett árajánlatok elbírálása 

     Előadó: Sipos Balázs 
                  polgármester             (írásbeli előterjesztés csatolva ) 
 
Sipos Balázs polgármester: a könyvtár szolgáltatásainak infrastruktúra fejlesztése 
pályázat (építészeti korszerűsítés) megvalósítására önkormányzatunk felhívására 
három ajánlat érkezett. Az ajánlatok közül a Marcali Kányai Ingatlanforgalmazási Kft. 
ajánlatának elfogadását indítványozza a testületnek, az ajánlati árra tekintettel. 
Részletesen ismertette a testület tagjaival a korszerűsítés műszaki tartalmát. 
A kivitelezési munkálatok várhatóan november elejére-közepére befejeződnek. 
 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés alapján, 4 igen 
szavazattal 2 tartózkodás mellett, meghozta az alábbi határozatát: 
 
 
87/2012.(X. 01.) számú önkormányzati határozat: 
 
        Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 



 
 
        megtárgyalta a könyvtár szolgáltatásainak infrastruktúra 
        fejlesztése pályázat (építészeti korszerűsítés) megvalósí- 
        tására érkezett ajánlatokat, melyek közül az Marcali  
        Kányai Ingatlanforgalmazási Kft. ajánlatát fogadja el. 
 
       A testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
       megkötésére a képviselőtestület képviseletében. 
 

             Határidő: 2012. október 05. 
 
             Felelős: Sipos Balázs 

                     polgármester 
 
             

k.m.f. 
 
 

 
Nagy Gáborné                                                                       Sipos Balázs 
körjegyző                                                                   polgármester 


