
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  
A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének  2014. május 15-én   du 14,00 órakor 
megtartott rendkívüli nyílt  üléséről. 
 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester 
Mikáczó László Ferenc alpolgármester 
Bugyáné Szász Erzsébet  
Czigle Attila,   

Hutóczki Imre,  
Sándor László képviselők. 
Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal 
Dr. Szombati Csaba jegyző megbízásából Kissné Terdik Erzsébet aljegyző, tanácskozási 
joggal  

 

Igazoltan távol: Furó Tiborné képviselő 

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, és az önkormányzat aljegyzőjét. 
 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja:  Czigle Attila és Hutóczki Imre     képviselőt 
Nevezettek a javaslatot elfogadták. 
Ismerteti a meghívó szerinti napirendet, és javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés 
napirendjére.  
Meghívó szerinti  napirend:             

1.) „Vállalkozási szerződés a Fülöp Község szennyvízcsatorna hálózatának 
bővítése című KEOP 1.2.0/09-11-2013-0016 azonosító számú projekt 
kivitelezési feladatok ellátásra vonatkozóan a FIDIC piros könyv feltételei 
szerint” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás megtárgyalása 

Előterjesztés: szóban 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 
Javasolt napirend: 

1.) „Vállalkozási szerződés a Fülöp Község szennyvízcsatorna hálózatának 
bővítése című KEOP 1.2.0/09-11-2013-0016 azonosító számú projekt 
kivitelezési feladatok ellátásra vonatkozóan a FIDIC piros könyv feltételei 
szerint” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás megtárgyalása 

Előterjesztés: szóban 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket 
elfogadta. 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a.) Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja:    Czigle Attila és Hutóczki Imre         képviselőt 
b.) Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg: 

1.) „Vállalkozási szerződés a Fülöp Község szennyvízcsatorna hálózatának 
bővítése című KEOP 1.2.0/09-11-2013-0016 azonosító számú projekt 
kivitelezési feladatok ellátásra vonatkozóan a FIDIC piros könyv feltételei 
szerint” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás megtárgyalása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 



Napirendek tárgyalása: 
 

1.) Vállalkozási szerződés a Fülöp Község szennyvízcsatorna hálózatának 

bővítése című KEOP 1.2.0/09-11-2013-0016 azonosító számú projekt 

kivitelezési feladatok ellátásra vonatkozóan a FIDIC piros könyv 

feltételei szerint” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás 

megtárgyalása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 
Előterjesztés: szóban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A szennyvízberuházás közbeszerzésének lebonyolítására a MÁTRIX Audit Kft bízta meg az 
önkormányzat. A kivitelezési feladatok ellátására nemzeti, nyílt eljárást kell lefolytatni a Kbt. 
szerint. Az eljárást megindító felhívást véleményeztetni kell a közreműködő szervvel, és csak 
az Ő jóváhagyásukat követően indítható meg hivatalosan az eljárás. A közreműködő szervhez 
benyújtandó felhívás tervezetet is el kell fogadnia a Képviselő-testületnek. Javaslom 
elfogadásra a határozat tervezetet. 
Bugyáné Szász Erzsébet képviselő: 

Akkor ez még nem jelenti a közbeszerzés megindítását, mikorra várható, hogy elindulhat? 

Hutóczki Péter polgármester: 

A közbeszerzési tanácsadó tájékoztatása és tapasztalata szerint minimum 30 nap, de szinte 
minden esetben kérnek hiánypótlást, amely sajnos hosszabbítja az időt. 
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 
szavazatával, egyhangúan 6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

42/2014. (V.15.) KT. határozat 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott: 
1) a "Vállalkozási szerződés a „Fülöp község szennyvízcsatorna hálózatának bővítése” című 
KEOP 1.2.0/09-11-2013-0016 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatok ellátására 
vonatkozóan, a FIDIC piros könyv feltételei szerint" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását elfogadja. 
2) Felkéri a Matrix Audit Kft-t, mint hivatalos közbeszerzési tanácsadót a tárgyi 
közbeszerzési eljárás lefolytatására. 
 

Felelős:  Hutóczki Péter polgármester 
Határidő: 2014. május 20., eljárás szerint 
 

Hutóczki Péter polgármester: 
Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét és az ülést  bezárja. 
 

k.m.f. 

 

 

 

Hutóczki Péter                     Dr. Szombati Csaba               Kissné Terdik Erzsébet 
polgármester                        jegyző                                  aljegyző 

 

Czigle Attila                                                                   Hutóczki Imre 

Jkv. hitelesítő                                                                jkv. hitelesítő 



 
 


