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Fertőd Város
Képviselő-testülete
6/2014. számú

JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Fertőd Város Képviselő-testületének 2014. február 30. napján (szerda)
18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről

Az ülés helye:

Fertődi Polgármesteri Hivatal
Díszterem

Jelen vannak:

Kocsis Ferenc
Kisberk Ferenc Győző

polgármester
alpolgármester

Horváth László
Horváth Tibor
Szemerits Zsolt

képviselők

Tulok Viktor
Ötvösné Varga Éva

aljegyző
jegyzőkönyv-vezető

Érdeklődő a lakosság részéről: 4 fő.
Kocsis Ferenc polgármester
Köszönti a megjelenteket, képviselő társait, a lakosságot és a hivatal dolgozóit. A rendkívüli
Képviselő-testületi ülést megnyitja. Jelen van 4 fő testületi tag, valamint a polgármester. Az
ülés határozatképes.
Tulok Viktor aljegyző:
A Jegyző úr kapott egy e-mailt az előző testületi ülésen történt egyik eseménnyel kapcsolatban.
Megkérte, hogy olvassa fel az alábbi levelet.
„Tisztelt Jegyző Úr!
A legutóbbi testületi ülésük felvételét a múlt hétvégén szombaton és vasárnap láttam a
televízióban. Ebben az adásban Irinkov képviselő / aki Horváth Tibor mellett bal oldalon ül /
hosszan taglalta azt, hogy mi az ez előtti testületi ülés anyagát nem adtuk le egészben, ahogy ő
mondta, a kényes részeket kihagytuk. Azt is kifejtette, hogy a műsor szerkezetünk miatt nem is
lehet kettő óránál hosszabb anyagot leadni. Irinkov képviselő valótlanokat állított. Az általa
említett ülésről a teljes anyaga adásba került a televízióban. A közel négy órás műsor három
hétvégén összesen hatszor volt lejátszva! Soha ennyiszer egy testületi anyagot sem adtunk még
le egy településről sem. Bármilyen hosszúságú felvétel leadható, a kényes, vitatkozós témákat
nem vágjuk meg. Megjegyzem, nekünk a veszekedős részek leadása nagyon fontos. A fertődi
testületi ülések stílusa már a Csornain is túl tesz, az adás nézettsége a legnagyobb. Az a való
világ, mely Fertődön zajlik, az más településeken is beszéd téma. Megjegyzem azt is, hogy a
molnarkft.hu honlapon minden televíziós adás látható az internet adta lehetőséggel az egész
világon. Bárki, bárhol akinek kötődése van a településhez, az országhoz, az láthatja és
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rögzítheti a műsorainkat egy időben a Vidanet kábelhálózaton megjelenő adásokkal.
A lement adás DVD másolatát küldöm, kérem adja át a képviselő Úrnak. A sértő valótlan
állításokért arra kérem Irinkov Urat, hogy kérjen a testületi ülésen elnézést tőlem, és a
továbbiakban mellőzze a sértegetést.
Köszönettel: Molnár Ferenc”
Kocsis Ferenc polgármester:
Kérdezi, hogy van-e valakinek napirend előtt észrevétele, javaslata.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester:
A 2. napirendi pontot - Javaslat közbeszerzési eljárásban való döntésre – „A városközpont
megújítása Fertődön” című, NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú projekt
keretében a létesítendő Kulturális és Szolgáltató Központ projektelem kiviteli
tervdokumentációjának elkészítése és kivitelezése - javasolja törölni, mivel nem érkezett az
Önkormányzat felé – a Közbeszerzési Bizottság javaslatát jóváhagyó - tájékoztatás, ezért nem
tudják tárgyalni. Ezért a Meghívóban szereplő tervezett napirendet e nélkül teszi fel szavazásra.
Kérdezi, hogy van-e valakinek napirendet módosító javaslata.
Javaslat nem hangzott el.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármestert megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal –
egyhangú - a napirendet elfogadta az alábbiak szerint:
61/2014. (IV. 30.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi
döntése, hogy a 2014. április 30-i rendkívüli testületi
ülésének napirendjeit az alábbiak szerint elfogadja.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
NAPIREND
Tárgy:
1. Javaslat a közbeszerzési eljárásban való döntésre – Fertőd multifunkcionális pihenőpark
kialakítása
Előterjesztő: Kocsis Ferenc, polgármester

2. Javaslat keretszerződés megkötésére a közbeszerzési tenderek bonyolítása tárgyában
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
3. Javaslat az Apokalja-Ikva Mente Leader Egyesület LEADER-Nemzetközi Együttműködések
pályázati előleg igényléséhez kapcsolódó bankgaranciához önkormányzati kezességvállalásról
Előterjesztő: Kocsis Ferenc, polgármester
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) Napirendi pont
Napirend tárgya: Javaslat a közbeszerzési eljárásban való döntésre – Fertőd, multifunkcionális
pihenőpark kialakítása

Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester:
A rendkívüli testületi ülés indoka, hogy ha a folyamatban lévő, kettő sürgős Kbt. szerinti
közbeszerzési tender kapcsán bármelyik tárgyalható, akkor meg kell tartani az ülést, mivel
határidő szűkében vannak mindkét témánál. Jelenleg a Tócsa-dűlőn kialakítandó pihenőparkról
tárgyalnak. Amennyiben a mai napon döntés születik a kivitelezést illetően, akkor az eljárás
lefolytatásához tartozik az eredmény kihirdetése, szerződéskötési moratórium, stb. A
szerződést legelőbb várhatóan május 12-én tudják megkötni, ill. május 12-én el tud kezdődni a
munka. A pénzügyi ütemezéshez hozzátartozik, hogy az első számlát május végéig, ill. június
15-ig be kell nyújtani (kifizetési kérelem) elszámolásra. A VeszprémBer Zrt. bonyolította a
meghívásos eljárást (25 millió forint alatti beruházásról van szó). A tender az árra lett kiírva,
megfelelő feltételek (referencia stb.) mellett. A beadott ajánlatok áradatai: az 1. számú
ajánlattevőnél 22.061.928,- Ft, a 2. számúnál 20.015.341,- Ft, és a 3 számúnál 17.349.741,- Ft.
Az ajánlatok alapján döntést kell arról hozni a kivitelező személyéről, hogy folytatni tudják a
pihenőpark megvalósítását.
Horváth Tibor képviselő:
A Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság a napirendet nem tárgyalta, mivel 2 tag volt jelen, és ezért
a bizottság határozatképtelen volt. Egy órával a testületi ülés előtt kapta meg az előterjesztést.
Külön véleménye az, hogy az ajánlatkérő jelölte ki a 3 ajánlattevőt. Nem jelentkezhetett bárki a
felhívásra. Őneki arról tudomása nem volt, hogy kinek lett megküldve az ajánlat.
Kocsis Ferenc polgármester:
A kbt. vonatkozó előírásainak megfelelően írták ki a meghívásos tendert, melynek keretében
környékbeli vállalkozók ajánlatát várták. Olyan vállalkozók indulhattak, akik hasonló
volumenű referenciamunkával már rendelkeztek, és megfeleltek a feltételeknek. A munka
nagysága nem olyan, hogy érdemes volna pl. az Alföldről bevonni vállalkozásokat. Mind a
három vállalkozó környékbeli volt.
Tulok Viktor aljegyző:
Az előterjesztés értelmében- a Kbt. alapján - név szerinti szavazással kell dönteni. Az SZMSZ
22. §-a értelmében a névszerinti szavazás úgy történik, hogy a jegyző a jelenlévő
képviselőknek abc-rendben sorolja a nevét, és kéri, hogy a képviselők válaszoljanak igennel,
nemmel vagy tartózkodással.
névszerinti szavazás:
Horváth László képviselő
Horváth Tibor képviselő
Kisberk Ferenc Győző képviselő
Kocsis Ferenc polgármester
Szemerits Zsolt képviselő

igen
igen
igen
igen
igen
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Kocsis Ferenc polgármestert megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal –
egyhangúan - elfogadta az alábbi határozatot:
62/2014. (IV.30.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a „Fertőd, multifunkcionális pihenőpark
kialakítása” elnevezésű projekt keretében kivitelezési
munkák tárgyban a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó
Kuslits Péter egyéni vállalkozót választja ki és vele köti
meg a szerződést.
Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a szerződéskötéshez
szükséges lépéseket tegye meg, a szerződést írja alá.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
2.) napirendi pont
Napirend tárgya: Javaslat keretszerződés megkötésére a közbeszerzési tenderek
bonyolítása tárgyában
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kocsis Ferenc polgármester:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. márciusi rendes testületi ülésen
elfogadta a 2014. évre szóló közbeszerzési ütemtervet. Az ütemtervben több közbeszerzési
eljárás megindítása is meghatározásra került.
Javasolja, hogy a VeszprémBer Zrt-vel kössön keretszerződést az Önkormányzat közbeszerzési
eljárások lebonyolítása tekintetében, így az egyes beszerzések előtt nem kell külön-külön
ajánlatkérést küldeni a közbeszerző kiválasztására.
A VeszprémBer Zrt-vel jelenleg is szerződéses jogviszonyban áll az Önkormányzat,
munkájukkal teljes mértékben meg vannak elégedve.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet: az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester a napirendi pontot elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal –
egyhangúan - elfogadta az alábbi határozatot:
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63/2014. (IV.30.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a VeszprémBer Zrt-vel keretszerződést köt a
közbeszerzési eljárások lebonyolítására. Egyúttal felkéri a
polgármestert, hogy a szerződéskötéshez szükséges
lépéseket tegye meg, a szerződést írja alá.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
3.) napirendi pont
Napirend tárgya: Javaslat az Apokalja-Ikva Mente Leader Egyesület LEADER-

Nemzetközi Együttműködések pályázati előleg igényléséhez kapcsolódó bankgaranciához
önkormányzati kezességvállalásról
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kocsis Ferenc polgármester:
Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület LEADER-Nemzetközi Együttműködések –
“Az Alpokalja-Fertő táj térség csatlakozása a Vidék Minősége európai területi védjegy
hálózathoz” c. nyertes pályázatához kapcsolódóan a 118/2012. (XI. 22.) VM rendelet
lehetőséget biztosít arra, hogy a támogatási határozattal jóváhagyott támogatási összeg
legfeljebb 30%-ának erejéig előleg kerüljön felvételre. Az egyesület esetében 15 millió forint
erejéig tudnának igénybe venni előleget, melyhez az előleg összegének 110%-ára vonatkozóan
biztosítékot kell benyújtani. Ezen biztosíték jelen esetben a bankgarancia lenne (készpénzzel és
felajánlható ingatlannal nem rendelkezik az egyesület).
Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület elnöke javasolja, hogy a Leader Egyesület
elnökségében érintett települési önkormányzatok – így Fertőd Város Önkormányzata is –
egyenlő arányban osszák fel egymás közt az ezen bankgaranciához kapcsolódó
kezességvállalást.
A kért települési kezességvállalás mértéke: 2 millió forint
A kezességvállalás időtartama:
kezdete: azonnal
vége: a projekt megvalósítási időtartama, a jelenleg érvényes VM rendelet szerint 2014.
december 31.
(az előleggel a záró elszámolásban kell legkésőbb elszámolni, melynek a jelenleg érvényes VM
rendelet szerint 2015. január 31. a beadási ideje. Várhatóan a Vhr. módosításra kerül, a
megvalósítási időszak hosszabbítása várható 2015. június 30.-ig)
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
(szavazás)
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Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 szavazattal –
egyhangúan - elutasításra került a bankgarancia vállalása.
64/2014. (IV.30.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési
Egyesület LEADER-Nemzetközi Együttműködések – “Az
Alpokalja-Fertő táj térség csatlakozása a Vidék Minősége
európai területi védjegy hálózathoz” c. nyertes pályázati
előleg biztosítékául szolgáló bankgaranciához kötődően
2.000.000.- Ft összegig kezességet nem vállal.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Kocsis Ferenc polgármester megköszönte a megjelenést, a részvételt, s a Képviselő-testület
rendkívüli ülését 18.25 órakor berekesztette.
kmf.
Kocsis Ferenc
polgármester

Tulok Viktor
aljegyző
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Fertőd Város Polgármestere
9431 Fertőd, Madách sétány 1.
 (99) 537-013, 537-043 Telefax: (99) 371-126
E-mail: polgarmester@fertod.hu

Ikt.sz.: 581/2014.

MEGHÍVÓ
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2014. április 30-án (szerda) 18.00 órai kezdettel
tartja a Polgármesteri Hivatal Dísztermében rendkívüli testületi ülését, melyre
ezennel tisztelettel meghívom.

NAPIREND
1. Javaslat a közbeszerzési eljárásban való döntésre - Fertőd, multifunkcionális
pihenőpark kialakítása
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
2. Javaslat közbeszerzési eljárásban való döntésre – „A városközpont megújítása
Fertődön” című, NYDOP-3.1.1./A-09-2f-2010-0001 azonosító számú projekt keretében
a létesítendő Kulturális és Szolgáltató Központ projektelem kiviteli
tervdokumentációjának elkészítése és kivitelezése
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
3. Javaslat keretszerződés megkötésére a közbeszerzési tenderek bonyolítása tárgyában
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
4. Javaslat az Alpokalja-Ikva Mente Leader Egyesület LEADER-Nemzetközi
Együttműködések pályázati előleg igényléséhez kapcsolódó bankgaranciához
önkormányzati kezességvállalásról
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
Fertőd, 2014. április 28.

Kocsis Ferenc
polgármester
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