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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Vál – Kajászó – Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testületek 2008. április 29-
i együttes üléséről 
 
Jelen vannak: 
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület részéről: 
l./ Tóth Ferencné  polgármester 
2./ dr. Berecz Botond  alpolgármester 
3./ Dudás Béla  képviselő 
4./ Nagy István  képviselő 
5./ Ujszászi Józsefné  képviselő 
6./ Zsebeházy Róbert  képviselő 
 
Meghívottként van jelen: 
l./ dr. Kiss Tamás   jegyző 
2./ dr. Littmann Éva  közbeszerzési tanácsadó 
3./ Mátyás László 
4./ Benkó István  
 
Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 
1./ dr. Temesszentandrási György polgármester 
2./ Somogyi Dezső   alpolgármester 
3./ Gazdikné Farkas Éva  képviselő 
4./ Szabadhegy Judit   képviselő 
5./ Szabados Lajos   képviselő 
 
Kaászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 
l./ Mohácsi Györgyné   polgármester 
2./ Böcz Gábor   alpolgármester 
3./ Mojzer Szilárd   képviselő 
4./ Muharos Attila   képviselő 
5./ Sallai László   képviselő 
6./ Olajos István   képviselő 
7./ Pongó Béla   képviselő 
 
1./ Szeleczkyné Szabó Katalin körjegyző 
 
NAPIREND ELŐTT: 
 
Vál Község Polgármestere köszönti a két település polgármestereit, képviselőket, megjelent 
vendégeket. 
Megállapítja, hogy Vál Község Képviselő-testülete határozatképes, mivel a 9+l fő képviselői 
létszámból 6 fő jelen van. 
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására, melyet a képviselő-
testület 6 igen szavazattal elfogadott, határozathozatal nélkül. 
Felkéri Simon Lászlónét a jegyzőkönyv vezetésére. 
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Kajászó Község Polgármestere köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Kajászó 
Község Képviselő-testülete határozatképes, mivel a 8+l képviselői létszámból 7 fő jelen van. 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesőkre Mojzer Szilárd és Olajos István képviselőkre, 
melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott, határozathozatal nélkül. 
Ezt követően a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását teszi fel szavazásra, melyet 
a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, határozathozatal nélkül. 
 
Tabajd Község Polgármestere köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy Tabajd Község 
Képviselő-testülete határozatképes, mivel a 7+l képviselői létszámból 5 fő jelen évan. 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Szabadhegy Judit képviselőre és Somogyi Dezső 
alpolgármesterre, melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott, határozathozatal 
nélkül. 
Ezt követően a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot, melyet a 
képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott, határozathozatal nélkül. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Hulladék elszállítással kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról döntés 
     Előterjesztő: dr. Littmann Éva közbeszerzési szakértő 
 
dr. Littmann Éva: Kajászó, Tabajd és Vál települések közös, szilárd hulladék kezelése 
tárgyában lefolytatandó szolgáltatási koncessziónak minősülő közbeszerzési eljárás 
megkezdéséhez szükséges alábbi döntéseket kell meghozni a képviselő-testületeknek. 
Elsőként a Közbeszerzési Szabályzatot kell elfogadni, mely alapján a közbeszerzési eljárást 
lefolytatjuk. 
 
Tóth Ferencné polgármester: A Közbeszerzési Szabályzat V.6.3. pontját javaslom módosítani, 
hogy az előkészítést a Bíráló Bizottság hatáskörébe utaljuk. 
 
Vál Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a Közbeszerzési Szabályzat 
V.6.3. pontjának kiegészítését, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 
   62/2008.(04.29.)Kth. számú 
          h a t á r o z a t a 
  Közbeszerzési Szabályzat V.6.3. pontjának kiegészítése 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  a Közbeszerzési Szabályzat V.6.3. pontját az 
  alábbi kiegészítéssel fogadja el: 
  ’A képviselő-testület a közbeszerzési dokumentáció 
  (ajánlati/ajánlattételi/részvétel felhívás, ajánlatkérési 
  dokumentáció), valamint alkalmassági, alkalmatlansági 
  és bírálati szempontok megállapítását a Bíráló Bizottság 
  hatáskörébe utalhatja.” 
 
  Felelős: - 
  Határidő: - 
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Kajászó Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a Közbeszerzési Szabályzat 
V.6.3. pontjának kiegészítését, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
  Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testület 
   47/2008.(04.29.)Kth. számú 
          h a t á r o z a t a 
  Közbeszerzési Szabályzat V.6.3. pontjának kiegészítése 
 
  Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  a Közbeszerzési Szabályzat V.6.3. pontját az 
  alábbi kiegészítéssel fogadja el: 
  ’A képviselő-testület a közbeszerzési dokumentáció 
  (ajánlati/ajánlattételi/részvétel felhívás, ajánlatkérési 
  dokumentáció), valamint alkalmassági, alkalmatlansági 
  és bírálati szempontok megállapítását a Bíráló Bizottság 
  hatáskörébe utalhatja.” 
 
  Felelős: - 
  Határidő: - 
 
Tabajd Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a Közbeszerzési Szabályzat 
V.6.3. pontjának kiegészítését, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
  Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testület 
   /2008.(04.29.)Kth. számú 
          h a t á r o z a t a 
  Közbeszerzési Szabályzat V.6.3. pontjának kiegészítése 
 
  Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  a Közbeszerzési Szabályzat V.6.3. pontját az 
  alábbi kiegészítéssel fogadja el: 
  ’A képviselő-testület a közbeszerzési dokumentáció 
  (ajánlati/ajánlattételi/részvétel felhívás, ajánlatkérési 
  dokumentáció), valamint alkalmassági, alkalmatlansági 
  és bírálati szempontok megállapítását a Bíráló Bizottság 
  hatáskörébe utalhatja.” 
 
  Felelős: - 
  Határidő: - 
 
Mivel a Közbeszerzési Szabályzattal kapcsolatban más módosítási javaslat, vélemény nem 
hangzott el, Vál Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   63/2008.(04.29.)Kth. számú 
         h a t á r o z a t a 
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  a Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  a Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: 2008. május 1. 
 
Kajászó Község Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a Közbeszerzési Szabályzatot, 
melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
  Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   48/2008.(04.29.)Kth. számú 
    h a t á r o z a t a 
  a Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról 
 
  Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  a Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: 2008. május 1. 
 
Tabajd Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a Közbeszerzési Szabályzatot, 
melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
  Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   /2008.(04.29.)Kth.számú 
              h a t á r o z a t a 
  a Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról 
 
  Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  a Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: 2008. május 1. 
 
dr. Littmann Éva: A képviselő-testületek közösen kívánják lefolytatni a közbeszerzési eljárást, 
a lefolytatására vonatkozóan külön közbeszerzési eljárási rendet fogadhat el. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Javaslom, hogy a Bíráló Bizottság tagjait határozzuk meg. A 
Bíráló Bizottság tagjai  a három település polgármesterei, jegyzői, hulladékgazdálkodási 
szakértő és közbeszerzési szakértő. 
 
dr. Littmann Éva: A közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlati felhívás és az 
ajánlatkérési dokumentáció végleges szövegének megállapításáról kell dönteni. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Véleményem szerint azt is meg kell határozni, hogy a Bíráló 
Bizottság hány fővel határozatképes. 
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A javaslatok és vélemények alapján Vál Község Képviselő-testülete a szilárd hulladék 
kezelése tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárást közösen kívánja lefolytatni Tabajd és 
Kajászó települések önkormányzataival. A képviselő-testület ezen közbeszerzési eljárás 
lefolytatására vonatkozóan külön közbeszerzési eljárási rendet fogad el. A képviselő-testület 
az előterjesztésben szereplő közbeszerzési eljárási rendet az alábbi módosításokkal, illetve 
kiegészítéssel fogadja el. A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
              64/2008.(04.29.)Kth. számú 
          h a t á r o z a t a 
  Közbeszerzési eljárási rend elfogadásáról 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  a Közbeszerzési eljárási rend III.2. pontját az alábbiak 
  szerint fogadja el: 
  „A Bíráló Bizottság tagjai: 

- Kajászó, Tabajd és Vál települések polgármesterei 
- Kajászó, Tabajd és Vál települések jegyzői 
- hulladékgazdálkodási szakértelemmel rendelkező személy 
- közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy” 
Az eljárási rend IV. 3. pontja tekintetében az alábbi szöveget 
fogadja el: 
„3. A települések együttes képviselő-testületi ülésen – de külön-külön 
meghozott testületi határozattal döntenek a közbeszerzési eljárás 
megindításáról, kijelölve a Bíráló Bizottság tagjait. 
4. A Bíráló Bizottság dönt az ajánlati felhívás és az ajánlatkérési 
dokumentáció végleges szövegének megállapításáról a közbeszerzési 
szakértő és a hulladékgazdálkodási szakember előterjesztése, 
javaslata alapján.” 
Az eljárási rend VII.2. pontját az alábbi szöveggel fogadja el: 
„2. A Bíráló Bizottság hét főből áll. A Bíráló Bizottság határozatképes, 
ha azon legalább öt fő bizottsági tag jelen van.” 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2008. május 1. 

 
Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési eljárási rendet az 
alábbiak szerint fogadja el 7 igen szavazattal, melyről a következő határozatot hozta: 
 
 
  Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
              49/2008.(04.29.)Kth. számú 
          h a t á r o z a t a 
  Közbeszerzési eljárási rend elfogadásáról 
 
  Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  a Közbeszerzési eljárási rend III.2. pontját az alábbiak 
  szerint fogadja el: 
  „A Bíráló Bizottság tagjai: 

- Kajászó, Tabajd és Vál települések polgármesterei 



 6

- Kajászó, Tabajd és Vál települések jegyzői 
- hulladékgazdálkodási szakértelemmel rendelkező személy 
- közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy” 
Az eljárási rend IV. 3. pontja tekintetében az alábbi szöveget 
fogadja el: 
„3. A települések együttes képviselő-testületi ülésen – de külön-külön 
meghozott testületi határozattal döntenek a közbeszerzési eljárás 
megindításáról, kijelölve a Bíráló Bizottság tagjait. 
4. A Bíráló Bizottság dönt az ajánlati felhívás és az ajánlatkérési 
dokumentáció végleges szövegének megállapításáról a közbeszerzési 
szakértő és a hulladékgazdálkodási szakember előterjesztése, 
javaslata alapján.” 
Az eljárási rend VII.2. pontját az alábbi szöveggel fogadja el: 
„2. A Bíráló Bizottság hét főből áll. A Bíráló Bizottság határozatképes, 
ha azon legalább öt fő bizottsági tag jelen van.” 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2008. május 1. 

 
Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési eljárási rendet az alábbiak 
szerint fogadja el 5 igen szavazattal, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
  
  Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
              49/2008.(04.29.)Kth. számú 
          h a t á r o z a t a 
  Közbeszerzési eljárási rend elfogadásáról 
 
  Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  a Közbeszerzési eljárási rend III.2. pontját az alábbiak 
  szerint fogadja el: 
  „A Bíráló Bizottság tagjai: 

- Kajászó, Tabajd és Vál települések polgármesterei 
- Kajászó, Tabajd és Vál települések jegyzői 
- hulladékgazdálkodási szakértelemmel rendelkező személy 
- közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy” 
Az eljárási rend IV. 3. pontja tekintetében az alábbi szöveget 
fogadja el: 
„3. A települések együttes képviselő-testületi ülésen – de külön-külön 
meghozott testületi határozattal döntenek a közbeszerzési eljárás 
megindításáról, kijelölve a Bíráló Bizottság tagjait. 
4. A Bíráló Bizottság dönt az ajánlati felhívás és az ajánlatkérési 
dokumentáció végleges szövegének megállapításáról a közbeszerzési 
szakértő és a hulladékgazdálkodási szakember előterjesztése, 
javaslata alapján.” 
Az eljárási rend VII.2. pontját az alábbi szöveggel fogadja el: 
„2. A Bíráló Bizottság hét főből áll. A Bíráló Bizottság határozatképes, 
ha azon legalább öt fő bizottsági tag jelen van.” 
 
Felelős: polgármester 
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Határidő: 2008. május 1. 
 
dr. Littmann Éva: A képviselő-testületek a szilárd hulladék kezelése tárgyában lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás megvalósítása érdekében együttműködési megállapodást köt. 
 
A javaslatok és vélemények alapján Vál Község Képviselő-testülete az Együttműködési 
Megállapodást az alábbi módosításokkal 6 igen szavazattal elfogadta, melyről az alábbi 
határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   65/2008.(04.29.)Kth. számú 
            h a t á r o z a t a 
  Együttműködési Megállapodás elfogadásáról 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  az Együttműködési Megállapodás II.l. a) pontját 
  az alábbiak szerint fogadja el: 
  „a) az ajánlati felhívás és az eljárás eredményéről szóló 
  tájékoztató Közbeszerzési Értesítőben történő megjelen- 
  tetésének költségeit lakosság szám arányában osztják meg 
  egymás között.” 
  Az Együttműködési Megállapodás II.l. c) pontját az 
  alábbiak szerint fogadja el: 
  „c) az eljárásban közbeszerzési tanácsadóként eljáró SDR 
  Közbeszerzési Iroda és Pályázati Tanácsadó Kft. megbízási 
  díját a következő mértékben osztják meg egymás között: 
  Kajászó Község 30.000.-Ft + ÁFA, Tabajd Község 30.000.-Ft+ÁFA, 
  Vál Község 30.000.-Ft+ÁFA.” 
  Az Együttműködési Megállapodás II.l. d) pontját az alábbiak 
  szerint fogadja el: 
  „d.) az eljárásban felmerülő egyéb szakértői díjakat, így az 
  ENVECON Környezetvédelmi és Projekttervező Kft. 
  hulladékgazdálkodási szakértő megbízási díját, amelynek 
  összege 500.000.-Ft+ÁFA, és a SUGALLAT Kft. közbeszerzési 
  szakértő megbízási díját, melynek összege 550.000.-Ft+ÁFA az 
  1.a) pont szerinti arányban osztják meg egymás között.” 
  Az Együttműködési Megállapodás II.l.e) pontját az alábbiak 
  szerint fogadja el: 
  „e) Az ajánlatkérési dokumentáció ellenértékét (50.000.-Ft+ÁFA/darab 
  terjedelemtől és előállítási költségtől függően) az l.a) pont szerinti 
  arányban osztják meg egymás között.” 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: 2008. 
 
Kajászó Község Képviselő-testülete az Együttműködési Megállapodást az alábbi 
módosításokkal elfogadta 7 igen szavazattal, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
 
  Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
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   50/2008.(04.29.)Kth. számú 
            h a t á r o z a t a 
  Együttműködési Megállapodás elfogadásáról 
 
  Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  az Együttműködési Megállapodás II.l. a) pontját 
  az alábbiak szerint fogadja el: 
  „a) az ajánlati felhívás és az eljárás eredményéről szóló 
  tájékoztató Közbeszerzési Értesítőben történő megjelen- 
  tetésének költségeit lakosság szám arányában osztják meg 
  egymás között.” 
  Az Együttműködési Megállapodás II.l. c) pontját az 
  alábbiak szerint fogadja el: 
  „c) az eljárásban közbeszerzési tanácsadóként eljáró SDR 
  Közbeszerzési Iroda és Pályázati Tanácsadó Kft. megbízási 
  díját a következő mértékben osztják meg egymás között: 
  Kajászó Község 30.000.-Ft + ÁFA, Tabajd Község 30.000.-Ft+ÁFA, 
  Vál Község 30.000.-Ft+ÁFA.” 
  Az Együttműködési Megállapodás II.l. d) pontját az alábbiak 
  szerint fogadja el: 
  „d.) az eljárásban felmerülő egyéb szakértői díjakat, így az 
  ENVECON Környezetvédelmi és Projekttervező Kft. 
  hulladékgazdálkodási szakértő megbízási díját, amelynek 
  összege 500.000.-Ft+ÁFA, és a SUGALLAT Kft. közbeszerzési 
  szakértő megbízási díját, melynek összege 550.000.-Ft+ÁFA az 
  1.a) pont szerinti arányban osztják meg egymás között.” 
  Az Együttműködési Megállapodás II.l.e) pontját az alábbiak 
  szerint fogadja el: 
  „e) Az ajánlatkérési dokumentáció ellenértékét (50.000.-Ft+ÁFA/darab 
  terjedelemtől és előállítási költségtől függően) az l.a) pont szerinti 
  arányban osztják meg egymás között.” 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: 2008. 

 
 
Tabajd Község Képviselő-testülete az Együttműködési Megállapodást az alábbi 
módosításokkal elfogadta 5 igen szavazattal, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
 
  Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   50/2008.(04.29.)Kth. számú 
            h a t á r o z a t a 
  Együttműködési Megállapodás elfogadásáról 
 
  Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  az Együttműködési Megállapodás II.l. a) pontját 
  az alábbiak szerint fogadja el: 
  „a) az ajánlati felhívás és az eljárás eredményéről szóló 
  tájékoztató Közbeszerzési Értesítőben történő megjelen- 
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  tetésének költségeit lakosság szám arányában osztják meg 
  egymás között.” 
  Az Együttműködési Megállapodás II.l. c) pontját az 
  alábbiak szerint fogadja el: 
  „c) az eljárásban közbeszerzési tanácsadóként eljáró SDR 
  Közbeszerzési Iroda és Pályázati Tanácsadó Kft. megbízási 
  díját a következő mértékben osztják meg egymás között: 
  Kajászó Község 30.000.-Ft + ÁFA, Tabajd Község 30.000.-Ft+ÁFA, 
  Vál Község 30.000.-Ft+ÁFA.” 
  Az Együttműködési Megállapodás II.l. d) pontját az alábbiak 
  szerint fogadja el: 
  „d.) az eljárásban felmerülő egyéb szakértői díjakat, így az 
  ENVECON Környezetvédelmi és Projekttervező Kft. 
  hulladékgazdálkodási szakértő megbízási díját, amelynek 
  összege 500.000.-Ft+ÁFA, és a SUGALLAT Kft. közbeszerzési 
  szakértő megbízási díját, melynek összege 550.000.-Ft+ÁFA az 
  1.a) pont szerinti arányban osztják meg egymás között.” 
  Az Együttműködési Megállapodás II.l.e) pontját az alábbiak 
  szerint fogadja el: 
  „e) Az ajánlatkérési dokumentáció ellenértékét (50.000.-Ft+ÁFA/darab 
  terjedelemtől és előállítási költségtől függően) az l.a) pont szerinti 
  arányban osztják meg egymás között.” 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: 2008. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az előterjesztés szerinti 4. határozati javaslatról kell dönteni a 
képviselő-testületeknek, úgymint a közbeszerzés megindításáról, a lefolytatandó eljárás 
meghatározásáról, a megkötendő szerződésről és a becsült értékről. 
 
Vál Község Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat 6 igen szavazattal elfogadta, 
melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   66/2008.(04.29.)Kth. számú 
    h a t á r o z a t a 
  közbeszerzési eljárás megindításáról 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  megállapítja az alábbiakat: 

- a megindítandó közbeszerzési eljárás tárgya: szolgáltatási 
koncesszió 

- a lefolytatandó eljárás meghatározása: nyílt közbeszerzési 
eljárás, nemzeti eljárási rendben 

- a megkötendő szerződés: közszolgáltatási szerződés települési 
szilárd hulladék összegyűjtésére, szállítására, kezelésére 

- becsült értéke a 2008. évi összesített közbeszerzési tervben 
részletezetteknek megfelelően: 29.650.000.-Ft, azzal hogy a 
becsült érték hulladékgazdálkodási szakértő általi felülvizsgálata 
szükséges. 
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  Felelős: polgármester 
 
  Határidő: folyamatos 
 
 
Kajászó Község Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat 7 igen szavazattal 
elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
  Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   51/2008.(04.29.)Kth. számú 
    h a t á r o z a t a 
  közbeszerzési eljárás megindításáról 
 
  Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  megállapítja az alábbiakat: 

- a megindítandó közbeszerzési eljárás tárgya: szolgáltatási 
koncesszió 

- a lefolytatandó eljárás meghatározása: nyílt közbeszerzési 
eljárás, nemzeti eljárási rendben 

- a megkötendő szerződés: közszolgáltatási szerződés települési 
szilárd hulladék összegyűjtésére, szállítására, kezelésére 

- becsült értéke a 2008. évi összesített közbeszerzési tervben 
részletezetteknek megfelelően: 29.650.000.-Ft, azzal hogy a 
becsült érték hulladékgazdálkodási szakértő általi felülvizsgálata 
szükséges. 

 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: folyamatos 
 
 
Tabajd Község Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat 7 igen szavazattal 
elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
  Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   /2008.(04.29.)Kth. számú 
    h a t á r o z a t a 
  közbeszerzési eljárás megindításáról 
 
  Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  megállapítja az alábbiakat: 

- a megindítandó közbeszerzési eljárás tárgya: szolgáltatási 
koncesszió 

- a lefolytatandó eljárás meghatározása: nyílt közbeszerzési 
eljárás, nemzeti eljárási rendben 

- a megkötendő szerződés: közszolgáltatási szerződés települési 
szilárd hulladék összegyűjtésére, szállítására, kezelésére 

- becsült értéke a 2008. évi összesített közbeszerzési tervben 
részletezetteknek megfelelően: 29.650.000.-Ft, azzal hogy a 
becsült érték hulladékgazdálkodási szakértő általi felülvizsgálata 
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szükséges. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: folyamatos 
 
Tóth Ferencné polgármester: A közbeszerzési eljárás dokumentumait a képviselő-testületek 
határozattal módosították, ezek átvezetésével, kijavításával javaslom kérjük fel dr. Littmann 
Éva hivatalos közbeszerzési tanácsadót. 
 
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 6 igen szavazattal 
elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   67/2008.(04.29.)Kth. számú 
           h a t á r o z a t a 
  megbízás közbeszerzési dokumentumok elkészítéséről 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  felhatalmazza dr. Littmann Éva hivatalos közbeszerzési 
  tanácsadót, hogy a fenti módosításokat a közbeszerzési 
  eljárás dokumentumain vezesse át. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 6 igen szavazattal 
elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
  Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   52/2008.(04.29.)Kth. számú 
           h a t á r o z a t a 
  megbízás közbeszerzési dokumentumok elkészítéséről 
 
  Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  felhatalmazza dr. Littmann Éva hivatalos közbeszerzési 
  tanácsadót, hogy a fenti módosításokat a közbeszerzési 
  eljárás dokumentumain vezesse át. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
 
 
Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 6 igen szavazattal 
elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
  Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   67/2008.(04.29.)Kth. számú 
           h a t á r o z a t a 
  megbízás közbeszerzési dokumentumok elkészítéséről 
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  Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  felhatalmazza dr. Littmann Éva hivatalos közbeszerzési 
  tanácsadót, hogy a fenti módosításokat a közbeszerzési 
  eljárás dokumentumain vezesse át. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő 
megjelentetéséről kell dönteni a képviselő-testületeknek. 
 
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tóth Ferencné polgármestert, 
hogy az ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítőben való megjelentetéséről gondoskodjon. 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   68/2008.(04.29.)Kth. számú 
         h a t á r o z a t a 
      ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítőben való 
    megjelentetésről 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  felhatalmazza Tóth Ferencné polgármestert, hogy 
  az ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítőben való 
  megjelentéséről gondoskodjon. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: folyamatos 
 
Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tóth Ferencné 
polgármestert, hogy az ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítőben való megjelentetéséről 
gondoskodjon. 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
  Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   53/2008.(04.29.)Kth. számú 
         h a t á r o z a t a 
      ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítőben való 
    megjelentetésről 
 
  Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  felhatalmazza Tóth Ferencné polgármestert, hogy 
  az ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítőben való 
  megjelentéséről gondoskodjon. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: folyamatos 
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Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tóth Ferencné 
polgármestert, hogy az ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítőben való megjelentetéséről 
gondoskodjon. 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
  Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   /2008.(04.29.)Kth. számú 
         h a t á r o z a t a 
      ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítőben való 
    megjelentetésről 
 
  Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  felhatalmazza Tóth Ferencné polgármestert, hogy 
  az ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítőben való 
  megjelentéséről gondoskodjon. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: folyamatos 
 
dr. Littmann Éva: Az eljárás elhúzódott. További egyeztetések szükségesek a műszaki 
kérdések tekintetében. A megbízást közös megegyezéssel szüntessük meg. Kérem a 
képviselő-testületek, hogy a szerződés megszüntetéséhez járuljanak hozzá. 
 
Tóth Ferencné polgármester: Az eddigi munkadíj mennyi? 
 
dr. Littmann Éva: A költségeket figyelembe véve jelképes összeget kérek, 
önkormányzatonként 30.000.-Ft+ÁFA. 
 
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete közös megegyezéssel felbontja az SDR 
Közbeszerzési Iroda és Pályázati Tanácsadó Kft. dr. Littmann Éva ügyvezetővel kötött 
megbízási szerződést 2008. május 15. napjával. Megbízott az eddig elvégzett munkájának 
ellenértékeként 30.000.-Ft+ÁFA megbízásra jogosult. 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
   69/2008.(04.29.)Kth. számú 
        h a t á r o z a t a 
  SDR Kft.-vel kötött szerződés felbontásról 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  az SSDR Közbeszerzési Iroda és Pályázati Tanácsadó 
  Kft. ügyv. dr. Littmann Éva kötött megbízási szerződést 
  2008. május 15. napjával közös megegyezéssel felmondja. 
  Megbízottnak az eddig elvégzett munkájának ellenértékeként 
  30.000.-Ft+ÁFA összeg kerül kifizetésre. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: 2008. május 15. 
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Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete közös megegyezéssel felbontja az SDR 
Közbeszerzési Iroda és Pályázati Tanácsadó Kft. dr. Littmann Éva ügyvezetővel kötött 
megbízási szerződést 2008. május 15. napjával. Megbízott az eddig elvégzett munkájának 
ellenértékeként 30.000.-Ft+ÁFA megbízásra jogosult. 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
  Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
   69/2008.(04.29.)Kth. számú 
        h a t á r o z a t a 
  SDR Kft.-vel kötött szerződés felbontásról 
 
  Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  az SSDR Közbeszerzési Iroda és Pályázati Tanácsadó 
  Kft. ügyv. dr. Littmann Éva kötött megbízási szerződést 
  2008. május 15. napjával közös megegyezéssel felmondja. 
  Megbízottnak az eddig elvégzett munkájának ellenértékeként 
  30.000.-Ft+ÁFA összeg kerül kifizetésre. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: 2008. május 15. 
 
 Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete közös megegyezéssel felbontja az 
SDR Közbeszerzési Iroda és Pályázati Tanácsadó Kft. dr. Littmann Éva ügyvezetővel kötött 
megbízási szerződést 2008. május 15. napjával. Megbízott az eddig elvégzett munkájának 
ellenértékeként 30.000.-Ft+ÁFA megbízásra jogosult. 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
  Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
   69/2008.(04.29.)Kth. számú 
        h a t á r o z a t a 
  SDR Kft.-vel kötött szerződés felbontásról 
 
  Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  az SSDR Közbeszerzési Iroda és Pályázati Tanácsadó 
  Kft. ügyv. dr. Littmann Éva kötött megbízási szerződést 
  2008. május 15. napjával közös megegyezéssel felmondja. 
  Megbízottnak az eddig elvégzett munkájának ellenértékeként 
  30.000.-Ft+ÁFA összeg kerül kifizetésre. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: 2008. május 15.  
 
Tóth Ferencné polgármester: Következő döntésünket a közbeszerzési szakértő megbízásával 
kapcsolatban kell meghoznunk. A Sugallat Kft. által benyújtott árajánlat 600 eFt+áfa 
összegről szól. Körünkben van Benkó István ügyvezető úr és kérem, hogy az ajánlati összeget 
mérsékelje, amennyiben lehet. 
 
Benkó István ügyvezető: A feladat nagyon összetett, de 550 eFt+ÁFA összegre tudom 
mérsékelni a megbízási díjat. 
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Dudás Béla képviselő: Kajászó Község Önkormányzat fizetőképessége hogyan befolyásolja a 
számlázást? 
 
Tóth Ferencné polgármester: Településenként kerül a számla kiállításra, 30 napos fizetési 
határidővel. 
 
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a Sugallat Kft. 
által benyújtott 550.000.-FtÁFA összegű  ajánlatot, a közbeszerzési eljárás lefolytatására, 
melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   70/2008.(04.29.)Kth. számú 
           h a t á r o z a t a 
  Sugallat Kft. megbízása a közbeszerzési eljárás 
    lefolytatására 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  megbízza a Sugallat Kft-t a közbeszerzési eljárás 
  lefolytatására 550.000.-Ft+ÁFA összegért. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a Sugallat 
Kft. által benyújtott 550.000.-FtÁFA összegű  ajánlatot, a közbeszerzési eljárás lefolytatására, 
melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
  Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   55/2008.(04.29.)Kth. számú 
           h a t á r o z a t a 
  Sugallat Kft. megbízása a közbeszerzési eljárás 
    lefolytatására 
 
  Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  megbízza a Sugallat Kft-t a közbeszerzési eljárás 
  lefolytatására 550.000.-Ft+ÁFA összegért. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: azonnal 
Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a Sugallat Kft. 
által benyújtott 550.000.-FtÁFA összegű  ajánlatot, a közbeszerzési eljárás lefolytatására, 
melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
  Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   /2008.(04.29.)Kth. számú 
           h a t á r o z a t a 
  Sugallat Kft. megbízása a közbeszerzési eljárás 
    lefolytatására 
 
  Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
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  megbízza a Sugallat Kft-t a közbeszerzési eljárás 
  lefolytatására 550.000.-Ft+ÁFA összegért. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
Tóth Ferencné polgármester: Következő döntésünket a hulladékgazdálkodási szakértői 
feladatok megbízásával kapcsolatosan kell meghozni a képviselő-testületeknek. 
Az ENVECON Kft által beadott ajánlat 560.000.-Ft+ÁFA összegről szól. Itt is megkérdezi, 
hogy mennyivel lehet mérsékelni a vállalási díjat. 
 
Mátyás László ügyvezető: A vállalási ár úgy gondolom nem eltúlzott, de megértve a 
kistelepülések anyagi helyzetét 500.000.-Ft+ÁFA összegre tudom csökkenteni a megbízási 
díjat. 
 
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta az ENVECON 
Kft. által adott ajánlatot a közbeszerzési eljárás műszaki ill. hulladékgazdálkodási szakértői 
feladatainak ellátására, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   71/2008.(04.29.)Kth. számú 
           h a t á r o z a t a 
  műszaki ill. hulladékgazdálkodási szakértő 
   megbízása 
 
  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  megbízza az ENVECON Kft.-t ügyv. Mátyás 
  László, a települési szilárd hulladék közszolgáltatási 
  közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó műszaki ill. 
  hulladékgazdálkodási szakértői feladatok elvégzésére 
  500.000.-Ft+ÁFA díjért. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
 
   
Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta az 
ENVECON Kft. által adott ajánlatot a közbeszerzési eljárás műszaki ill. hulladékgazdálkodási 
szakértői feladatainak ellátására, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
  Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   56/2008.(04.29.)Kth. számú 
           h a t á r o z a t a 
  műszaki ill. hulladékgazdálkodási szakértő 
   megbízása 
 
  Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  megbízza az ENVECON Kft.-t ügyv. Mátyás 
  László, a települési szilárd hulladék közszolgáltatási 
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  közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó műszaki ill. 
  hulladékgazdálkodási szakértői feladatok elvégzésére 
  500.000.-Ft+ÁFA díjért. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta az ENVECON 
Kft. által adott ajánlatot a közbeszerzési eljárás műszaki ill. hulladékgazdálkodási szakértői 
feladatainak ellátására, melyről az alábbi határozatot hozta: 
 
  Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
   56/2008.(04.29.)Kth. számú 
           h a t á r o z a t a 
  műszaki ill. hulladékgazdálkodási szakértő 
   megbízása 
 
  Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  megbízza az ENVECON Kft.-t ügyv. Mátyás 
  László, a települési szilárd hulladék közszolgáltatási 
  közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó műszaki ill. 
  hulladékgazdálkodási szakértői feladatok elvégzésére 
  500.000.-Ft+ÁFA díjért. 
 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a 
vendégeknek és a képviselő-testületeknek a részvételt és az ülést bezárja. 
 
    -k.m.f.- 
 
 
 Tóth Ferencné      dr. Kiss Tamás 
 polgármester           jegyző 
       Vál              Vál 
 
 
 Mohácsi Györgyné    Szeleczkyné Szabó Katalin 
 polgármester         körjegyző 
    Kajászó           Kajászó 
 
 
 Mojzer Szilárd           Olajos István 
    hitelesítő              hitelesítő 
     Kajászó                                                          Kajászó 
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 Dr. Temesszentandrási György      dr. Kiss Tamás 
         polgármester     mb. jegyző 
                     Tabajd      Tabajd 
 
 
 
 Szabadhegy Judit     Somogyi Dezső 
         hitelesítő            hitelesítő 
           Tabajd              Tabajd 


