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Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 08-án 14.00 

órakor, a hivatalban tartott rendkívüli nyilvános ülésén. 

 

Jelen vannak:  Sipos Balázs polgármester 

 Fekete Csaba alpolgármester 

 Havanecz Imre László képviselő 

 Hosszúné Tóth Rita képviselő 

 Németh Lajos képviselő 

 Sipos László képviselő 

 

 dr. Lukács Zoltán jegyző 

 Pázmány Gábor szervezési referens 

 Fata István műszaki ügyintéző 

 Tanai Istvánné pénzügyi főmunkatárs 

 

 

 

Sipos Balázs polgármester 

Üdvözli a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelenteket. Németh István 

képviselő előzetesen jelezte, hogy nem tud részt venni a testületi ülésen. A jelenléti ív alapján 

megállapította, hogy a megválasztott 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van, testület ülése 

határozatképes, az ülést megnyitja. 

 

Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület. 

 

Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. 

 

Mivel további javaslat nem érkezett, ezért szavazásra tette fel a javaslatot. 

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot: 

 

138/2013. (XI.08.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 08-án az 

alábbi napirendeket tárgyalja. 

 

1. Előterjesztés a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0016 „Közvilágítás energiatakarékos 

korszerűsítés Kéthely községben” című közbeszerzés eljárás eredményhirdetésére 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

2. Egyebek 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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1.) Előterjesztés a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0016 „Közvilágítás energiatakarékos 

korszerűsítés Kéthely községben” című közbeszerzés eljárás eredményhirdetésére 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Sipos Balázs polgármester 

Elmondta, hogy a Deák Ügyvédi Iroda előzetesen lefolytatta a közbeszerzési eljárást a testület 

korábbi döntésének megfelelően. A közvilágítás közbeszerzésére 3 cég adott ajánlatot: a 

MULTIVILL-STAR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., az Enerin EPC Kft. valamint a 
VILKOR Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  

 

A képviselő-testület az előző testületi ülésen választotta meg a közbeszerzési Bíráló Bizottság 

elnökét. A testületi ülést követően a Bíráló Bizottság értékelte a beérkezett ajánlatokat és 

javaslatot tett a képviselő-testület részére. A Bizottság egyhangúan javasolja a közbeszerzési 

eljárást eredményesnek nyilvánítani. 

 

Felkérte Fata Istvánt a Bíráló Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a 

Bíráló Bizottság ülésén elhangzottakról valamint a bizottság javaslatáról. 

 

Fata István műszaki ügyintéző, a Bíráló Bizottság elnöke 

A Bíráló Bizottság a beérkezett ajánlatokat megvizsgálta. A Kapos Hidro Kft-ről mint 

szakmai lebonyolítóról kiváló a véleménye. A cég 1990 óta vesz részt hasonló feladatok 

tervezésében és lebonyolításában. Személyesen is ismeri a céget, megfelelően jó szakmai 

háttérrel rendelkeznek. Az ajánlatokat áttekintve megállapították, hogy 1 ajánlat formai 

szempontból nem felel meg a követelményeknek. A hiánypótlási felhívás kiküldését követően 

2 ajánlat maradt, melyet érdemben kell vizsgálni.  

 

Az ajánlati kiírásban szereplő súlyozott bírálati szempontokat vették figyelembe az ajánlatok 

értékelésekor. A két ajánlat műszaki tartalom szempontjából azonosnak tekinthető, 

egyenértékű. Az összes szempont figyelembevételével a VILKOR Ipari, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.-t javasolja a bizottság nyertesnek és ezzel egyidejűleg a közbeszerzési eljárást 

eredményesnek hirdetni. 
 

Sipos Balázs polgármester 

Megköszönte a Bíráló Bizottság elnökének tájékoztatását a Bíráló Bizottság üléséről és 

javaslatairól. 

 

Megkérdezte a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 

feltenni, illetve hozzászólni. 

 

Hozzászólás 

 

Németh Lajos képviselő 

A sietséget mármint jó értelemben az előterjesztés és a korábbi ülés alapján érti. Érdekesnek 

tartja, hogy a döntés után 3 héttel már eredményt lehet hirdetni, ugyanakkor ezt a törvény nem 

tiltja. Megkérdezte, hogy jelenlegi tudomás szerint az előkészítés során nem történt-e olyan 

probléma, ami azt vetítené előre, hogy a döntést követően valaki megtámadná a döntést. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Németh Lajos képviselőt tájékoztatta, hogy ilyenről nincs tudomásuk, minden rendben zajlott. 
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dr. Lukács Zoltán jegyző 

Többször beszélt telefonon a szakmai lebonyolítóval és nem jelezték, hogy probléma lenne. 

Amennyiben megszületik a döntés a mai ülésen az arról szóló határozat kivonatát a Bíráló 

Bizottság üléséről készül jegyzőkönyvvel és a bírálati lapokkal együtt azonnal továbbítani 

fogja a szakmai lebonyolító részére. Elmondta továbbá, hogy a közbeszerzési törvény előírja a 

döntés meghozatalakor a név szerinti szavazást. 

 

Németh Lajos képviselő 

Éppen a jegyző úr által elmondottak miatt kérdezte, hogy van-e probléma, mivel név szerinti 

szavazásra kerül sor ezért a felelősség teljes egészében az önkormányzatot terheli. Probléma 

esetén a pert az önkormányzat ellen lehet megindítani. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Véleménye szerint perről szó sem lehet, csupán jogorvoslattal lehet élni a közbeszerzési 

eljárás érvénytelenné nyilvánítása érdekében, ekkor új közbeszerzést kellene kiírni, ami nem 

lenne előnyös az önkormányzat számára. Ha a szerződéskötési moratórium alatt a döntést nem 

lesz megtámadva, akkor az előzetes elképzelés szerint sikerül az eljárást lebonyolítani. 

 

dr. Lukács Zoltán jegyző 

Ismételten elmondja, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolításában közreműködők nem 

jeleztek problémát, így a jelenlegi ismereteik alapján nem várható a döntés megtámadása. 

 

 

Németh Lajos képviselő 

A jegyzőkönyv miatt is szerette volna, hogy rögzítésre kerüljön az, hogy az eljárás során 

problémák nem merültek fel. 

Megkérdezte a Bíráló Bizottság elnökét, hogy a kizárt cég szabályozható lámpákra tett 

ajánlatot, ez mit jelentene minőségben. Jobbak-e ezek mint a másik ajánlattevők lámpái vagy 

nem. Olcsóbban fenntarthatóak vagy van-e minőségbeli különbség. 

 

Fata István műszaki ügyintéző, a Bíráló Bizottság elnöke 

A fenntartási költségekben nincs különbség illetve rendkívül csekély az eltérés. A beépítés 

tekintetében vannak különbségek. Az eljáráshoz kapcsolódóan készült egy előzetes tanulmány 

a lámpatestek beépítésére, melynél a helyi adottságok lettek figyelembe véve. 

 

A szabályozható lámpatestek általánosabbak, melyek beállítását a helyszíni beszerelés során 

finomítani lehet. A másik két ajánlatban szereplő lámpatestek csak gyárilag szabályozhatók, 

ezért készült a tanulmány is és az alapján kerülnének legyártásra. Ha a beszerelés során 

mégsem jó, akkor vissza kell küldeni a gyárba az utólagos állítás érdekében. 

 

Németh Lajos képviselő 

Támogatja a Bíráló Bizottság javaslatát. A rendelkezésre álló információk alapján megbízható 

a cég. 

 

Fata István műszaki ügyintéző, a Bíráló Bizottság elnöke 

Németh Lajos képviselő korábbi kérdésére reagálva nem gondolja, hogy problémák 

merülhetnének fel a közbeszerzéssel kapcsolatban. A Kapos Hidro Kft több mint két évtizede 

működik ezen a területen és számos Európai Uniós projekt előkészítésében és 

lebonyolításában is közreműködött. 
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Németh Lajos képviselő 

Megkérdezi, hogy mennyi lesz az összes költség mert ez csak a kivitelezés költsége, ami az 

előterjesztésben is szerepel. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Válaszolva a képviselőnek elmondta, hogy a 35 millió forint a teljes költség, amely 85%-os 

támogatásban részesült és az önkormányzatnak 15% önrészt kell biztosítani. Egyéb plusz 

költségek ezen felül nem merülnek fel. A projektmenedzsment, nyilvánosság és egyéb 

költségek mind beépítésre kerültek a pályázatba. A pályázati önrész a megtakarításokból 

valószínűleg 2 éven belül meg fog térülni. 

 

A Bíráló Bizottságnak a pénzügyi főmunkatárs is tagja, aki pénzügyi szempontból vizsgálta, 

míg a műszaki ügyintéző szakmai-műszaki tartalmat nézte át a pályázatot. 

 

A pályázati önrész fedezete a költségvetésben rendelkezésre áll, hiszen a képviselő-testület 

korábban már döntött arról, hogy nyertes pályázat esetén az ehhez kapcsolódó összeget 

elkülöníti a költségvetésében. 

 

Fekete Csaba alpolgármester 

A két érvényes ajánlatot adó cég között a bírálati szempontok alapján kis különbség van. 

Támogatja a határozati javaslat elfogadását. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért szavazásra tette fel az előterjesztést. 

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

Tekinttel arra, hogy a közbeszerzési törvény szerint név szerinti szavazást kell tartani 

felolvasta egyenként a települési képviselők nevét és kérte, hogy a felolvasáskor igennel vagy 

nemmel szavazzanak vagy pedig tartózkodjanak a szavazástól. 

 

 Sipos László igen 

 Németh Lajos igen 

 Hosszúné Tóth Rita igen 

 Havanecz Imre László igen 

 Fekete Csaba igen 

 Sipos Balázs igen 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 6 igen 

szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 

 

139/2013. (XI.08.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/A/ 

„Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítés Kéthely községben” című 

pályázathoz kapcsolódó hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli közbeszerzési 

eljárásban kialakult eredmény és a Bíráló Bizottság javaslata alapján az eljárást 

eredményesnek nyilvánítja. 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja továbbá, 

hogy a kiküldött ajánlattételi felhívásra 3 ajánlat érkezett be. A beérkezett 
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ajánlatok közül a képviselő-testület a VILKOR Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. (8840 Csurgó, József A. u. 2/a) valamint az Enerin EPC Kft (1134 Budapest, 

Klapka u. 11.) ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja. 

 

A képviselő-testület a MULTIVILL-STAR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

(7759 Lánycsók, Kossuth u. 69.) ajánlatát a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján 

érvénytelennek nyilvánítja. 

 

A beérkezett érvényes ajánlatok közül a VILKOR Ipari, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft nyújtotta be összességében a legelőnyösebb ajánlatot, ezért a 

képviselő-testület a VILKOR Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft hirdeti ki 

nyertesnek a közbeszerzési eljárás tekintetében. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a VILKOR Ipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel a felhívásban és a dokumentációban 

meghatározott feltételek szerinti szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Sipos Balázs 

Határidő: azonnal 

 

 

2.) Egyebek 

 

Havanecz Imre László képviselő 

Az első napirendhez kapcsolódóan kérdezi, hogy az új lámpatestek kinek a tulajdonában 

lesznek. 

 

Fata István műszaki ügyintéző, a Bíráló Bizottság elnöke 

A lámpatestek az önkormányzat tulajdonában maradnak. A korábbi szabályozás szerint az 

üzemeltető tulajdonába kerültek, de ez nemrég megváltozott. A leszerelt lámpatestek 

visszakerülnek az E-ON-hoz, de a most felszerelésre kerülők már az önkormányzat 

tulajdonába kerülnek. 

 

Németh Lajos képviselő 

A polgármestersége idején is többször került sor a közvilágítás korszerűsítésére, 

természetesen az akkori technikának megfelelően. Sajnos azonban az 1990-es évek közepén a 

magyar villamoshálózat eladásra került. Ekkor kaptak az önkormányzatok néhány millió 

forintot, amelyet korszerűsítésre fordítottak. Ahogy a műszaki ügyintéző úr is mondta, 

akkoriban minden korszerűsítés esetén a pályázatból vagy önerőből beszerzett eszközök a 

hatályos törvény értelmében átkerültek az üzemeltető tulajdonába, függetlenül attól, hogy az 

önkormányzat finanszírozta az egész beruházást. Ezt a szabályt hála Istennek 2010 után 

módosították. A közműhálózatot a 2010-ig teljesen kifosztották hiszen a törvények ezt 

lehetővé tették. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Elmondta, hogy valamennyi napirendi pontot megtárgyalták. Megköszönte a képviselőknek a 

munkát. 

 

A polgármester a testület rendkívüli nyilvános ülését bezárta. 
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k.m.f. 

 

 

 dr. Lukács Zoltán Sipos Balázs 

 jegyző polgármester 

 


