JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 09-én de.
1100 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott
rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő
képviselő jelen van.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Derzsényi János képviselőre és a napirendi pont
tárgyalására.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 7 fő igen szavazattal elfogadta.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pont tárgyalását – 7
fő igen szavazattal elfogadta.
Napirendi pontok:
1./

Javaslat szociális célú tűzifa beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárást lezáró
döntés meghozatalára
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

2./

Különfélék.
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1.

Napirendi pont
Javaslat szociális célú tűzifa beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés
meghozatalára
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem dr. Vámosi Margit aljegyző Asszonyt, hogy szóbeli kiegészítését megtenni
szíveskedjen.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! Hétfőn a Bíráló Bizottsággal felbontottuk a beérkezett
pályázatokat a tűzifa szállításával kapcsolatban. A mai nap folyamán pedig megtörtént
a tárgyalás. Egy pályázó volt a Nyírerdő Zrt., a pályázata a közbeszerzési kiírásnak
megfelel. A Bíráló Bizottság írásos véleménye alapján javasolja, hogy a közbeszerzési
eljárás nyertesének a Nyírerdő Zrt.-t jelölje meg a Képviselő-testület és a szállítási
szerződést Polgármester Úr megkötheti.
Szilágyi Sándor polgármester:
Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése? Nincs. Aki azzal egyetért, hogy a
közbeszerzési eljárás nyertesével a Nyírerdő Zrt.-vel a szerződést aláírjam, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – szociális célú tűzifa
beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének a Nyírerdő Zrt-t – 7 fő igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
25/2012.(II. 09.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Szállítási szerződés egységes
tűzifa szállítására” tárgyban közbeszerzési eljárást folytatott le.
Képviselő-testület úgy határoz, hogy a lefolytatott eljárás eredményének megfelelően
a Bíráló Bizottság csatolt döntését figyelembe véve az eljárás nyertese a Nyírerdő Zrt.
(képviselő: Szalacsi István Árpád vezérigazgató) 4400. Nyíregyháza, Kótaji u. 29.
Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás nyertesével a Nyírerdő Zrt.-vel a szállítási
szerződést az alábbi tartalommal hagyja jóvá:
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„SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Tiszacsege Város Önkormányzat
Székhelye:
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.
Adószám:
15728616-2-09
Bankszámlaszám:
11738170-15373443
Képviselő:
Szilágyi Sándor polgármester
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő )
másrészről
Nyírerdő Zrt.
Székhelye:
4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 29.
Adószám:
112520005-2-15
Bankszámlaszám:
10300002-27000182-00003285
Képviselő:
Szalacsi István Árpád vezérigazgató
mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között
alulírott helyen, időben és feltételek szerint:
Preambulum
Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)
alapján nemzeti eljárásrend szerint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárást folytatott le „Szállítási szerződés egységes tűzifa szállítására”
tárgyban. A lefolytatott eljárás eredményének megfelelően az eljárás nyertesével köt
szerződést.
1. A szerződés tárgya: Szállítási szerződés egységes tűzifa szállítására
2. Szerződéses érték
Megrendelő által a szerződés szerint a Szállítónak fizetendő teljes ár 20.664.000,- Ft
+ 27 % ÁFA, összesen 26.243.280,- Ft azaz
huszonhatmilliókettőszáznegyvenháromezer-kettőszáznyolcvan forint.
3. Fizetési feltételek
3.1. A megvalósítás pénzügyi fedezetét Megrendelő részben a helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó támogatásból,
részben saját forrásból biztosítja.
Előleget Megrendelő nem fizet.
Négy részszámla és egy végszámla nyújtható be. A számlák a hiánytalan szállítás
után, az átadás-átvételi eljárást követően nyújthatók be.
Fizetési határidő: a számla kiállításától számítva 30 napon belül.
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A megkötésre kerülő szerződésben a Szállítónak fizetendő ár teljesítése az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § (2) bekezdése
alapján az Art. 36/A. § szakaszának hatálya alá esik.
A Szállító részére a Megrendelő a kifizetést csak abban az esetben teljesíti,
amennyiben szerepel a Köztartozásmentes Adózói Adatbázisban, (Art. 36/A.§)
vagy bemutatja a kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi
nemleges együttes adóigazolását Megrendelőnek. Szállító a szerződés
aláírásával egyidejűleg vállalja, hogy a köztartozásmentes adatbázisban
regisztráltatja vállalkozását (hazai beszállító esetén).
3.2. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja
a számláját megterheli.
3.3. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén Szállító a mindenkori jegybanki
alapkamat számlázására jogosult.
4.

Teljesítési hely
Tiszacsege

5.

Szállítási feltételek és határidők
5.1. Szállítandó tűzifa mennyisége: 1.476 m3
5.2. Szállítási határidő: legkésőbb a szerződés aláírását követő 5 hét. Előteljesítés
lehetséges.
5.3.A tervezett szállítás előtt a szállítás időpontjáról Szállítónak a Megrendelőt legalább
2 munkanappal korábban írásban értesítenie kell.

6.

A tűzifa átvétele, tárolása
6.1. A tűzifa Szállítótól történő átvétele és szükség szerinti raktározása a Megrendelő
feladata. Megrendelő kellő időben köteles tájékoztatni Szállítót az átvételre
jogosult személyéről.
6.2. Megrendelő a tűzifát a Szállítótól köbméter mennyiség szerint veszi át. Ha hiányt
észlelnek, úgy közös jegyzőkönyvet vesznek fel.

7.

Kapcsolattartás
Megrendelő részéről:
név:
Szilágyi Sándor polgármester
cím:.
4066. Tiszacsege, Kossuth u. 5.
telefon: 06/30-577-5482
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Szállító részéről:
név:
Dufla Ferenc erdészeti igazgató
cím:
4242. Hajdúhadház, Erdőalja u. 1.
telefon: 06/30-415-1817
fax:
52/583-077
8. Kötbér, Megrendelő elállási joga
8.1. Jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettség késedelmes, vagy hibás
teljesítése esetén Szállító az alábbi mértékű kötbért köteles fizetni
Megrendelőnek:
- késedelmes teljesítés esetére késedelmi kötbért köt ki, amelynek mértéke a
késedelemmel érintett feladatra eső nettó vállalkozói díj 5 %-a/nap,
- A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett feladatra eső
nettó vállalkozói díj 2 %-a / nap, maximuma a hibás teljesítéssel érintett
feladatra eső nettó vállalkozói díj 5 %-a
- Meghiúsulási kötbér mértéke adott feladat meghiúsulása esetén az érintett
feladatra eső nettó vállalkozói díj 5 %-a.
9. Szerződés hatályba lépése
Ezen szerződés a mindkét fél aláírását követően lép hatályba.
10. Egyéb feltételek
10.1. Jelen szerződés csak a Kbt. által megszabott feltételek szerint, a szerződő felek
közös megegyezésével – írásos formában – módosítható figyelemmel a Kbt.
132. §. előírásaira.
10.2. Minden, jelen szerződés keretében a felek által küldött értesítésnek írott
formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések
hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A
felek közti levelezés nyelve: magyar.
10.3. Jelen szerződés 6 példányban, magyar nyelven készül, melyből 2 példány a
Szállítót, 4 példány a Megrendelőt illeti.
10.4. Jelen szerződés mellékletei:
- a Szállító által benyújtott ajánlat kitöltött melléklettel
A szerződés mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Ha a
szerződést alkotó okmányok között ellentmondás mutatkozik, akkor – ebben a
sorrendben – jelen szerződés, jelen szerződés mellékletei, a Szállító által
benyújtott ajánlat, illetve a közbeszerzési dokumentáció tartalma az irányadó.
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10.5. Szerződő felek mentesülnek jelen szerződésből fakadó kötelezettségeiknek
nem,vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelőssége alól, ha nem
teljesítés elháríthatatlan erő következménye. Elháríthatatlan erőn az olyan, az
illetékes kereskedelmi kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek
a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előre láthatatlan események
következtében állnak elő. Ilyennek tekinthetők főképp, de nem kizárólag a
háború, földrengés, tűzvész, általános sztrájk, robbanás. Az elháríthatatlan erő
által érintett fél köteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkeztéről,
illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.
10.6. Jelen szerződés – mellékletének kivételével, amennyiben üzleti titoknak
minősül – nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül.
11. Alkalmazott jog, eljáró bíróság
11.1. Jelen szerződésből eredő jogvitákat szerződő felek megkísérlik békés úton
rendezni, amennyiben ez 15 napon belül nem vezet eredményre, szerződő
felek a vita elbírálása céljából kikötik a Debrecen Városi Bíróság
illetékességét.
11.2. Az alkalmazott jog a magyar Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény),
valamint a hatályos közbeszerzésekről szóló törvény (2003. évi CXXIX.
törvény).
Tiszacsege, 2012. február 9.
…………….…………………..………………
Megrendelő
Tiszacsege Város Önkormányzat
Szilágyi Sándor
polgármester

…………….…………………..………………
Szállító
Nyírerdő Zrt.
Szalacsi István Árpád
vezérigazgató

Pénzügyileg ellenjegyzem:
…………………………………………
Langó Józsefné
pénzügyi vezető”
A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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2.

Napirendi pont
Különfélék
a.) Fakiosztással kapcsolatos tájékoztató
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

Szilágyi Sándor polgármester:
Azt szeretném még elmondani, hogy a szerződést aláírom, a kapcsolattartó a Nyírerdő
Zrt.-vel én vagyok, mint a város polgármestere, de az ügy lebonyolításával Losonczi
János Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke van megbízva, a fakiosztás elvi
előkészítésével a Szociális Bizottság elnöke Tóth Imre igazgató Úr van megbízva.
Közösen fogják lebonyolítani, ha bárkinek kérdése van az Losonczi János Úrhoz, vagy
Tóth Imre Úrhoz tegyem eg. Bagdi Sándor alpolgármester Úr minden segítséget megfog
adni, hogy az önkormányzatnál holnapi nappal kezdődő munkaprogramban részt vevő
dolgozókat irányítsa és minden erővel azon leszünk, hogy zökkenőmentesen elinduljon
ez a fakiosztás. Mivel ez a lakosok részére semmilyen költséggel nem jár, ezért minden
tiszacsegei lakostól nyugalmat kérnék, tartsák tiszteletben a Képviselő Társaimat, mert
nagyon sokat megtettünk azért, hogy a holnapi nappal a szociális fakiosztás elinduljon.
Az elosztásokat is napokon át tárgyalta a Bizottság. Ki lesz mindenki értesítve, hogy
mikor veheti át a fát. Ha véletlenül nem tud jönni vagy akadályba ütközik, akkor kérem,
hogy Losonczi János Urat és Bagdi Sándor Urat személyesen keressék meg, mert
nagyon nehéz lesz lekezelni. Azt kérte tőlem a Nyírerdő Zrt. igazgatója is, hogy mivel ez
állami pénz mindent megtesznek azért, hogy a fa zökkenőmentesen le legyen szállítva,
ő is türelmet és nyugalmat kér a tiszacsegei lakosoktól. Nagyon komoly mennyiségű
fáról van szó, én úgy gondolom, hogy a tiszacsegei lakosok legalább 60%-át érinteni
fogja. A rászorulók sorrendjét, amit a Bizottság határozott meg, attól csak rendkívüli
esetben tudunk eltérni. Felelősségteljesen lesz kiosztva és nagyon megkérem, hogy ne
nehezítsék meg a munkáját se Losonczi Úrnak, se Bagdi Úrnak. A krízisfa, amit most
osztottunk, a nagyon rászorulóknak összevágtuk a fát, sajnos ezzel is már egy-két
ember panasszal élt. Azt kérem a tiszacsegei lakosoktól, hogy ne bíráljuk már felül azt a
munkát, amit mi teljesen 8 órán felül tettünk, önökért lakosokért. Az a legkönnyebb,
hogy volt fája, vagy nem volt, rászorult vagy nem, itt a törvényes feltételeket a Szociális
Bizottság megteremtette és annak alapján osszuk a fát. Rendkívüli helyzetben engem is
felkereshetnek, de Bagdi Sándor Úr is és Losonczi János is teljes felhatalmazással van,
de ők sem fognak a sorrendtől indokolatlanul eltérni. Mindenkitől azt kérem, hogy
köszönjék meg inkább, ennyi mennyiségű fát az országban 5 településen osztanak ki,
ezért azt kérem, hogy tartsanak már bennünket tiszteletben és akkor az
elkövetkezendő időben is azon leszünk, hogy minél többet tudjunk segíteni a
tiszacsegei lakosoknak.

7

Losonczi János PÜB. elnök:
Tájékoztató jelleggel lenne hozzáfűzni valóm. Mindazok, akik igényeltek tűzifát és
jövedelemigazolást nem hozták vissza, hiába van az igénylése beadva, ha a teljes
dokumentációt nem tette le, akkor nem tudjuk teljesíteni. A kiosztás sorrendje
megvan, teljesen jövedelem szerint, rászorultság alapján fogja mindenki megkapni.
Naponta 75 ember megkapja a tűzifát, előző nap mindenkit kifogunk értesíteni, tehát
elég gyorsan fog zajlani három telephelyen Kismajor, Vasútállomás és az Vízműtelep
mellett osszuk. Úgy válogatjuk le, hogy mindig a közelben lakóknak ott osszuk, hogy ne
kelljen nagy távolságot megtenni a szállítással. Nyomatékosan kérek mindenkit, hogy
azért ne jöjjön már be, és az ügyintézést ne zavarja, hogy ő biztos, hogy benne van-e a
névsorban, aki leadta az igényét, leadta a jövedelem nyilatkozatát az biztos, hogy
részesülni fog, azért, hogy ma vagy holnap fog sorra kerülni, azért ne jöjjenek már be,
nagyon kérek mindenkit, mert ezzel csak hátráltatják a munkánkat. Nagyon gyorsan le
fog zajlani a fakiosztás, feltétele, hogy megkapjuk a fát, rendkívüli időjárás közbe jöhet,
ezen kívül más nem szólhat közbe. Ha naponta 75 ember megkapja a fát, akkor az a
párszáz ember rövid időn belül megfogja kapni. Ezt az időt mindenki próbálja
türelemmel kivárni.
Szilágyi Sándor polgármester:
Csak akkor tudjuk a 75 személyt kiszolgálni, ha az a menetrend fog menni, amit a
Képviselő Társam, Bizottsági Elnök Úr az előbb elmondott. A szigorú nyilvántartást mi
tiszteletben tartjuk, ha bennünket is tiszteletben tartanak, akkor mi is örülni fogunk,
hogy megkaptuk ezt a fát és kiosztottuk. Ez nem kötelező. Megtehette volna a
képviselő-testület, hogy egy mázsa fát nem osztunk ki, nem vállaljuk fel ezeket a
cirkuszokat, ez azoknak a csegei lakosoknak szól, akik vitatták az eredményességét.
Eltudom mondani, hogy akihez kiosszuk, az jó helyre kerül és tartsuk egymást
tiszteletben. Mi is annyit elfogunk várni, én személyesen is, hogy annyit mondjanak
azok a lakosok, akik úgy érzik, hogy segítettünk, hogy köszönöm. Tehát nem azt, hogy
rosszul osztottuk ki, hanem felmertük vállalni, mert akkor a következtetést mi is
lefogjuk vonni és legközelebb nem merünk ilyen dolgokat felvállalni. Nagyon sok dolgot
felvállal ez a testület pályázatokon keresztül, ez is pályázat volt, megnyertük és
bemertük vállalni.
Losonczi János PÜB. elnök:
Az igénylés még nem zárult le, aki szeretne igényelni ebből a fából vagy ismeretségi
körében van olyan ember, aki erre rászorult, vigyen nyilatkozatot töltse ki és ha a
jövedelme alapján jogosult rá, akkor lehetőség van, lehet igényelni.
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b.) PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. fejlesztési célú hitelfelvételére vonatkozó
kölcsönszerződés és készfizető kezességi szerződés tervezetének elfogadása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./
Szilágyi Sándor polgármester:
PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. hitelt szeretet volna felvenni, amiben a tiszacsegei
Önkormányzat tulajdonosi részt vállalt benne. A Zrt-nek likviditási gondjai lettek,
amelyet hitelből tudna megoldani. A költségből a tiszacsegei Önkormányzatnak 4.700
ezer Ft-ot kiszámláztak, abban a pillanatban kértem a Képviselő Társakat, hogy
engedjék meg, hogy addig ne írjam alá a szerződést, míg ezt a kötelezettséget
valamilyen formában magára nem vállalja a PÉTEGISZ Zrt. Kaptam egy levelet, melyet
ismertetni szeretnék: „Tájékoztatom a Polgármester Urat, hogy a PÉTEGISZ Nonprofit
Zrt. a Polgári Kistérségi Társulás tagtelepülései számára semmiféle fizetési
kedvezményt nem biztosít, minden részvény ugyan azon jogosultsággal és ugyan azon
kötelezettséggel bír.” A Jegyző Asszonnyal felvettük a kapcsolatot a Nonprofit Zrt-vel, a
társtelepüléseknek a polgármestereit összehívták, ott a Jegyző Asszonnyal elmondtuk,
hogy a legelején nem így volt a megállapodás, az, hogy nekünk a költségekből is fizetni
kell, azt nem bírja el Tiszacsege Város Önkormányzata. Az ott lévő polgármesterek
megértették és Kiss Ilona Vezérigazgató Asszony összehívta újra a tagtelepülések
polgármestereit, ahol Jegyző Asszonnyal részt vettünk a tárgyaláson és sikerült ezt a
határozatot megváltoztatni és új határozatot hozott a közgyűlés, melyet ismertetni
szeretnék:
„A közgyűlés megtárgyalta a 2012-es évi üzleti terv előkészítéséről szóló szóbeli
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Közgyűlés hatályon kívül helyezi a
11/2011.(V. 30.) Közgyűlési határozat 2-es és 5-ös pontját.”
A határozatával a 2-es pontban megerősíti, hogy a tagtelepüléseknek az üzemeltetéssel
járó költségeket nem kell felvállalni. A 2-es és 5-ös pontban egyértelműen leírva
megkaptuk. „A fejlesztés saját forrásra szolgáló hiteltörlesztés összegét 2009-es évtől
térítik meg a tulajdonos önkormányzatok.” Ezt hatályon kívül helyezték és azt a
határozatot hozták, hogy a tagtelepüléseknek ezekkel a költségekkel nem kell számolni,
a Zrt. saját maga fogja ezt megoldani, hitelből és jobb gazdálkodással. A határozati
javaslat kiosztásra került, mivel ebben tényleg komoly érdemi változás van. Azok a
kötelezettségek, amelyekről előzőleg február 01-jei hatállyal levelet kaptam és írásban
azonnal hatállyal válaszoltam, hogy nem tudjuk felvállalni, ezek a veszélyek elmúltak.
Arra kérem a Tisztelt Képviselő Társaimat, mivel lényeges változás történt a közgyűlés
határozatában ezért áttanulmányozás után, ha véleményetek van, mondjátok el. Az az
akadály, ami miatt én kértem, hogy engedjétek meg, hogy ne írjam alá, az elhárult,
ettől kezdve továbbra is segítsük a Zrt. munkáját, mert tulajdonosi hányadunk is van.
Arra kérem a Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá, hogy aláírhassam a szerződést.
Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése? Nincs. Aki azzal egyetért, hogy még a mai
napon a közjegyző előtt a hitelszerződést aláírjuk, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.
fejlesztési célú hitelfelvételére vonatkozó kölcsönszerződés és készfizető kezességi
szerződés tervezetét – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
26/2012.(II. 09.) KT. számú HATÁROZAT:
Képviselő-testület – figyelembe véve a 248/2011.(XII. 14.) KT. számú határozatával
elfogadott PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. TIOP 2.1.2-08/1-2009-0002 kódszámú Kistérségi
járóbeteg szakellátó központ fejlesztése beruházás saját forrásának biztosítására
27.217.989 Ft összegű hitel felvételére vonatkozó kölcsönszerződés tervezetét és a
készfizető kezességi szerződés tervezetét, valamint az azt módosító 24/2012.(II. 01.)
KT. számú határozatát – felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a
kölcsönszerződést és a készfizető kezességi szerződést közjegyzői okiratba foglalását az
önkormányzat képviseletében aláírja.
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről a PÉTEGISZ
Nonprofit Zrt.-t tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Szilágyi Sándor polgármester
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és
az ülést bezárta.
K. m. f.
Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
Derzsényi János
jegyzőkönyvhitelesítő
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