JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20án de. 0800 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében –
megtartott 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 Simon Albert 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./

Napelemes és napkollektoros rendszer telepítésére vonatkozó előzetes
közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

2./

Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesületbe történő belépés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

3./

Különfélék.
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1.

Napirendi pont

Napelemes és napkollektoros rendszer telepítésére vonatkozó előzetes közbeszerzési
ajánlattételi felhívás elfogadása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Napkollektorokat szerelnének fel az intézményekbe. A cég vezetője elsorolta, hogy
nagyon régóta foglalkoznak a megújuló energiák kihelyezésével. A napkollektorra
nagyon komoly 85%-os állami támogatás van.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
A pályázatot nem mi készítjük elő, hanem az a cég, akivel Polgármester Úr tárgyalt. Ez a
közbeszerzési felhívás előzetes felhívás csak, megnézzük, ha nekünk lenne ilyen
beruházási igényünk, azt mennyiért csinálnák meg. A pályázat benyújtásának feltétele,
hogy legyen lefolytatva már egy előzetes közbeszerzési eljárás. A közbeszerzési
szabályzatunk szerint a közbeszerzési felhívás elfogadása a képviselő-testület
hatásköre. Ez olyan eljárás, amit még nem csináltunk, építési beruházásnak minősül,
van egy komoly tender leírása, ezért muszáj nekünk egy közbeszerzéssel foglalkozó
céget megbízni. A cég megbízása már polgármesteri hatáskörbe tartozik. Erről a
megbízásról annyit kell tudni, hogy csak akkor illeti meg díjazás a közbeszerzési
szakértőt, ha megvalósul a beruházás.
Dr. Gadóczi István SZEB. tag:
Ajánlattételi felhívást kell tennünk, az ajánlattételi felhívást dr. Bákonyi László Ügyvédi
Irodája nevében tennénk meg. Az ajánlattételi felhívást támogatni tudom.
Losonczi János PÜB. elnök:
Nagyon friss élménnyel tudok beszámolni, kint voltunk Németországban és csak ezzel
találkoztunk és semmi mással. Lényeges, és ami a mi felelősségünk, hogy milyen
minőségű berendezést akarnak beszerelni.
Szilágyi Sándor polgármester:
Bemutatták a referenciát, ők ebben az árban olyat alkottak, hogy nekik ezért már
megéri, csak ellenőrzött berendezéseket fognak szállítani.
Losonczi János PÜB. elnök:
Azzal sincs semmi baj, ha régebbi gyártás, csak szakmailag a működése jó legyen.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért a napelemes és napkollektoros rendszer telepítésére vonatkozó előzetes
közbeszerzési ajánlattételi felhívással, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – napelemes és napkollektoros
rendszer telepítésére vonatkozó előzetes közbeszerzési ajánlattételi felhívást – 7 fő
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

168/2012.(IX. 20.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napelemes és napkollektoros
rendszer telepítésére vonatkozó előzetes közbeszerzési ajánlattételi felhívást az alábbi
tartalommal hagyja jóvá:
„AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény /a továbbiakban
Kbt./ 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra
1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe
/Kbt. 38. § (3) bekezdés a) pont/:
Név: Tiszacsege Város Önkormányzat
Címzett: Szilágyi Sándor polgármester
Cím: 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5.
Telefon: 52/588-400
Telefax: 52/588-405
Email: pmhivatal@tiszacsege.hu
Az ajánlatkérő nevében eljár:
Dr. Bákonyi László
ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
BÁKONYI ÜGYVÉDI IRODA
4028 Debrecen, Ajtó u. 25.
Tel: 52/323-934
Fax: 52/783-875
Honlap: www.drbakonyi.hu
e-mail: drbakonyi@drbakonyi.hu
titkarsag@drbakonyi.hu
2. A közbeszerzési eljárás fajtája /Kbt. 38. § (3) bekezdés b) pont/:
A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
eljárás. Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indít, mert az
építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot.
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3. A dokumentáció és a kiegészítő iratok rendelkezésre bocsátásának módja,
határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei /Kbt. 38. § (3) bekezdés c)
pont/:
Az ajánlatkérő dokumentációt készít és a dokumentációt térítésmentesen biztosítja az
ajánlattevők részére. A dokumentáció az ajánlattételi felhívással egyidejűleg kerül
megküldésre az ajánlattevők részére. Az ajánlati dokumentáció átvétele az eljárásban
való részvétel feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át.

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége /Kbt. 38. § (3) bekezdés d) pont/:
„Napelemes és napkollektoros rendszer telepítése”
CPV
45315000-8 Fűtés és egyéb villamosépület-berendezések villamos szerelése
45315100-9 Villamos gépészeti szerelési munkák
45261215-4 Tetőfedés napkollektorral

A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés 1. része:
A Polgármesteri Hivatal (4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.) épületére 45 kW teljesítményű
napelemes rendszer beépítése továbbá a beépített eszközök üzembe helyezéséhez
szükséges munkák elvégzése:
- a beüzemeléshez és a zavartalan üzemszerű működéshez szükséges szerelési
munkálatok kivitelezése
- napelemes rendszer telepítése és a telepített rendszer beüzemelése.
A részletes műszaki feltételek a dokumentációban találhatóak.
A közbeszerzés 2. része:
A Városi Óvoda és Bölcsőde 4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A. szám alatt található
épületére 45 kW teljesítményű napelemes rendszer beépítése továbbá a beépített
eszközök üzembe helyezéséhez szükséges munkák elvégzése:
- a beüzemeléshez és a zavartalan üzemszerű működéshez szükséges szerelési
munkálatok kivitelezése
- napelemes rendszer telepítése és a telepített rendszer beüzemelése.
A részletes műszaki feltételek a dokumentációban találhatóak.
A közbeszerzés 3. része:
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A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ Fekete István Általános Iskola 4066
Tiszacsege, Fő u. 95. szám alatt található épületére 35 kW teljesítményű napelemes
rendszer és 55 m2 napkollektoros rendszer beépítése továbbá a beépített eszközök
üzembe helyezéséhez szükséges munkák elvégzése:
- a beüzemeléshez és a zavartalan üzemszerű működéshez szükséges szerelési
munkálatok kivitelezése
- napelemes és napkollektoros rendszer telepítése és a telepített rendszer
beüzemelése.
A részletes műszaki feltételek a dokumentációban találhatóak.

5. A szerződés meghatározása /Kbt. 38. § (3) bekezdés e) pont/:
A közbeszerzés 1. és 2. része tekintetében vállalkozási szerződés napelemes rendszer
kialakítására
A közbeszerzés 3. része tekintetében vállalkozási szerződés napelemes és
napkollektoros rendszer kialakítására
6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje /Kbt. 38. § (3) bekezdés f)
pont/:
A teljesítés határideje valamennyi rész tekintetében: 2013. március 31.
7. A teljesítés helye /Kbt. 38. § (3) bekezdés g) pont/:
A közbeszerzés 1. része: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.
A közbeszerzés 2. része: 4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A.
A közbeszerzés 3. része: 4066 Tiszacsege, Fő u. 95.
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás /Kbt. 38. § (3) bekezdés h) pont/:
Az Ajánlatkérő a beruházás pénzügyi fedezetét támogatásból biztosítja, ezért a nyertes
ajánlattevő köteles a Támogató és a Közreműködő Szervezet által tett valamennyi
előírást a maga számára kötelező érvényűként elfogadni és vállalja ezeknek a
kötelezettségeknek a teljesítését.
Amennyiben szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, az
ajánlattevő a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg,
de legfeljebb 10 millió forint előlegként történő kifizetését kérheti. Az építési
beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 12. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérőként szerződő fél – vagy
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támogatásból megvalósuló beruházásoknál szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles
szervezet – a Kbt. 131. § (1) bekezdésében foglalt előleget az ajánlattevő kérésére
legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.
Benyújtható 1 db végszámla. Amennyiben a megkötött szerződésben a teljesítési
időszak a hat hónapot meghaladja és egyben a nettó ellenszolgáltatás meghaladja az
ötvenmillió forintot, úgy az ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget – legalább 4
részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét – biztosít.
Az Ajánlattevő a számlát az építési beruházások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltaknak
megfelelően és bontásban köteles kiállítani. A szerződésben rögzített feltételek
teljesítése igazolását követően benyújtott számlákat az ajánlatkérő az építési
beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. §-ában foglalt szerint fizeti meg azzal, hogy a felek az építési beruházások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.
(1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás 30 naptári napos halasztott
teljesítésében állapodnak meg. A számla kiegyenlítésének nélkülözhetetlen feltétele az
Art. 36/A. § szerinti feltétel teljesülése. A kifizetés magyar forintban (HUF) történik. A
részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív)
ajánlatot, valamint a részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása /Kbt. 38. § (3)
bekezdés i) pont/:
Az ajánlattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.
Az Ajánlatkérő valamennyi rész vonatkozásában biztosít lehetőséget részajánlat
benyújtására.
10. Az ajánlatok értékelési szempontját [Kbt. 71. § (2) bekezdés], az összességében
legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja esetén a 71. § (3) bekezdése szerinti
adatokat a 71. § (5) bekezdésére figyelemmel /Kbt. 38. § (3) bekezdés j) pont/:
A Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
11. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok /Kbt. 38. § (3) bekezdés k) pont/:
a) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben
felsorolt kizáró okok fennállnak.
b) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (2) bekezdésben
felsorolt kizáró okok fennállnak.
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c) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. § (1)
bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő az építőipari
kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Kbt. 57. § (1)
bekezdésének d) pontja alapján előírja az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában
szereplés követelményét (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja).
A kizáró okok igazolásának módja:
A Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek
az ajánlatban írásban csak nyilatkoznia kell, valamint az Kbt. 56. § (1) bekezdésének kc)
pontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell
dokumentumot benyújtania.
Az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján
az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc)
pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában
foglaltak szerint kell igazolnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint kell eljárnia.
Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti
nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok
hiányáról.
Az ajánlatkérő előírta a Kbt. 57. §-ában foglalt kizáró okok érvényesítését is, ezért az
alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában
az ajánlattevő választása szerint:
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá,
vagy
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b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont
szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más
szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §a szerinti kizáró okok hatálya alá. (A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §)
12. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és
a megkövetelt igazolási mód /Kbt. 38. § (3) bekezdés l) pont/:
12.1. A gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági feltételek /Kbt.
55. § (1) bekezdés d) pont/:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A közbeszerzés valamennyi része tekintetében:
P/1. A közbeszerzési eljárásban nem tehet olyan ajánlattevő ajánlatot, amely esetében
az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított kettő évre
vonatkozóan – attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét – 30 napot meghaladóan fizetési sorban állás fordult elő bármely
bankszámláján;
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel
meg.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A közbeszerzés valamennyi része tekintetében:
P/1. Ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, a pénzintézet
által cégszerűen aláírt, az ajánlattételi felhívás megküldése napjánál nem régebbi
nyilatkozat arról, hogy a pénzintézet mióta vezeti az adott bankszámlát, és az eljárást
megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított kettő évre vonatkozóan - attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét volt-e 30 napot meghaladóan sorban állás. (A közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1)
bekezdés a) pont).
A pénzintézet nyilatkozatát kizárólag abban az esetben kell benyújtani, amennyiben az
Ajánlattevő alkalmasságát nem a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (8) bekezdésében foglaltak
szerinti nyilatkozattal kívánja igazolni.
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Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt igazolási
módok helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel
az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelménynek (követelményeknek).
Az ajánlattevő választása szerint jogosult a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1)
bekezdésében foglaltak helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát. Amennyiben az
elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával
kapcsolatban, a Kbt. 67. § szerinti felvilágosítás kérés keretében előírhatja a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerinti igazolás benyújtását.
12.2. Szakmai tapasztalatra és képzettségre vonatkozó alkalmassági feltételek /Kbt.
55. § (1) bekezdés a) pont/:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A közbeszerzés valamennyi része tekintetében:
M/1. A közbeszerzési eljárásban csak olyan ajánlattevő tehet ajánlatot, aki rendelkezik
legalább 1 fő legalább középiskolai vagy szakmunkás végzettségű, minimum 1 év
felelős műszaki vezetői gyakorlattal rendelkező, műszaki vezetői névjegyzékbe felvett a
közbeszerzés tárgya szerinti műszaki vezetésére jogosult legalább ’B’ kategóriás felelős
műszaki vezetővel.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A közbeszerzés valamennyi része tekintetében:
9

M/1. Az alkalmassági feltételt azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a
megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével lehet igazolni,
akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. A legalább 1 éves felelős műszaki
vezetői gyakorlat igazolására a teljesítésbe bevonni kívánt személy által saját kezűleg
aláírt szakmai önéletrajz csatolásával kerülhet sor. A névjegyzékben való szereplést az
ajánlatkérő a Magyar Mérnöki Kamara illetve a Magyar Építész Kamara honlapján
elérhető hatósági nyilvántartásból ellenőrzi. Amennyiben az igénybe venni kívánt
szakember alkalmasságát igazoló jogosultság nem szerepel az elektronikus
névjegyzékben, úgy kérjük Ajánlattevőt, hogy csatolja a szakember jogosultságát,
hatósági nyilvántartásba vételét igazoló okiratokat. (A közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2)
bekezdés e) pont)
A szakember bemutatását, szakmai önéletrajzát és adott esetben hatósági
nyilvántartásba vételét igazoló okiratot kizárólag abban az esetben kell benyújtani,
amennyiben az Ajánlattevő alkalmasságát nem a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (6)
bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozattal kívánja igazolni.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1)-(3) bekezdésében foglalt igazolási
módok helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel
az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelménynek (követelményeknek).
Az ajánlattevő választása szerint jogosult a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1)-(3)
bekezdésében foglaltak helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát. Amennyiben az
elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával
kapcsolatban, a Kbt. 67. § szerinti felvilágosítás kérés keretében előírhatja a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
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közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 15. § (1)-(3) bekezdése szerinti igazolás benyújtását.
13. Az ajánlattételi határidő /Kbt. 38. § (3) bekezdés m) pont/:
2012. ………. napja (……) 12:00 óra

14. Az ajánlat benyújtásának címe /Kbt. 38. § (3) bekezdés n) pont/:
BÁKONYI ÜGYVÉDI IRODA (4028 Debrecen, Ajtó u. 25.)

15. Az ajánlattétel nyelve /Kbt. 38. § (3) bekezdés o) pont/: magyar
Magyar nyelven kívül más nyelven az ajánlat nem nyújtható be.

16. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre
jogosultakat /Kbt. 38. § (3) bekezdés p) pont/:
BÁKONYI ÜGYVÉDI IRODA (4028 Debrecen, Ajtó u. 25.)
Idő: 2012. ………. napja (……) 12:00 óra
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk
meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő
ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői,
valamint személyek lehetnek jelen. /Kbt. 62. § (2) bekezdés/

17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama/Kbt. 38. § (3) bekezdés q) pont/:
A tárgyalások befejezéstől számított 60 nap.

18. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt
biztosítékokra vonatkozó információ /Kbt. 38. § (3) bekezdés s) pont/:
Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra.
A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként
teljesítési biztosíték nem kerül előírásra.
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények
biztosítékaként jólteljesítési biztosíték nem kerül előírásra.
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19. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatokat /Kbt. 38. § (3) bekezdés t) pont/:
KEOP-2012-4.2.0

20. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai
valamint az első tárgyalás időpontja /Kbt. 96. § (1) bekezdés b) és c) pont/
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás tartásával bírálja el.
Ajánlatkérő tárgyalást a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot benyújtó
ajánlattevőkkel folytat lehetőség szerint egy, szükség esetén több fordulóban. A
tárgyalás során ajánlatkérő a felolvasólapon szereplő ajánlattevői megajánlások
(bírálati részszempontok) és az ajánlatkérő döntése alapján esetlegesen a műszaki
tartalom pontosítása/módosítása valamint a szerződési feltételek vonatkozásában
kíván megállapodni. A tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb
érvényes ajánlatot tevővel, illetőleg a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést.
A tárgyalások befejeztével 60 napos ajánlati kötöttség jön létre.
A tárgyaláson Ajánlattevő nevében az a személy vehet részt, aki jogosult Ajánlattevő
képviseletében jognyilatkozatot tenni, és e jogosultságát a tárgyalás kezdetekor hitelt
érdemlő módon igazolja. A tárgyaláson az Ajánlattevőt képviselő személy amennyiben az ajánlatban nem került benyújtásra - képviseleti jogosultságát okirattal
(meghatalmazás, cégkivonat, stb.) igazolni köteles, ennek hiányában az Ajánlattevő
nevében a tárgyaláson ajánlatot nem tehet.
A tárgyalás lefolytatásának menete: Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön-külön,
egymást követően 15 perces időközökkel tárgyal, oly módon, hogy a tárgyalásra - az
esélyegyenlőség biztosítása érdekében - az Ajánlatkérő az Ajánlattevőket az ajánlatok
beadásának fordított sorrendjében hívja meg. Az ajánlatkérő a tárgyalás megnyitását
követően megvizsgálja a képviseleti jogosultságot, rögzítésre kerül, hogy a felek
részéről ki vagy kik vesznek részt a tárgyaláson. Az Ajánlattevők az ajánlatukat a
tárgyaláson adják meg, de az ajánlatkérő döntése alapján az ajánlattevőket végső
ajánlattételre is felhívhatja. A tárgyalási fordulóról jegyzőkönyv készül, melyet a
tárgyalás befejezésekor kinyomtatás után az ajánlattevő és az ajánlatkérő is aláír. A
jegyzőkönyv egy példánya ajánlattevő részére átadásra kerül, míg a többi, az adott
tárgyalási fordulóban résztvevő ajánlattevő részére is az első tárgyalási forduló
lezárását követően átadásra/megküldésre kerül, illetve ajánlattevő részére is
átadásra/megküldésre kerül az adott tárgyalási fordulóban résztvevő ajánlattevőkkel
felvett valamennyi tárgyalási jegyzőkönyv. A tárgyalás(ok) megtartásának helye és
ideje: BÁKONYI ÜGYVÉDI IRODA (4028 Debrecen, Ajtó u. 25.), az első tárgyalási forduló
megnyitására várhatóan 2012. ... napja (….) 10:00 órakor kerül sor.
Ajánlattevők a tárgyalási forduló(k)ban – összességében - kizárólag kedvezőbb
ajánlatot tehetnek saját korábbi ajánlatuknál, ellenkező esetben az ajánlat
érvénytelennek minősül. Amennyiben Ajánlatkérő a tárgyalások eredményeként, úgy
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ítéli meg, hogy további tárgyalási fordulót szükséges tartani a szerződéses feltételekről,
úgy ennek megfelelően tűz ki tárgyalási időpontot, melyről Ajánlattevőket előzetesen
egyidejűleg tájékoztatja.

21. A szerződéskötés tervezett időpontja, helye:
A szerződéskötés tervezett időpontja: Az írásbeli összegzés megküldését követő naptól
számított 10. nap. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő
munkanap.
Helye: Tiszacsege Város Önkormányzat (Cím: 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5.)

22. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
2012. …..

23. Annak meghatározása, hogy ajánlattevő alkalmazza-e a Kbt. 122. § (9) bekezdést:
A szerződés nem fenntartott.

24. Egyéb információk:
1. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi

és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és 1 eredeti és 1 az
eredetivel mindenben megegyező másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlatot
írásban és zártan, ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton
kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában

résztvevő gazdasági szereplő alábbi okmányainak másolati példányát:
- aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített aláírás-minta
- a cégbejegyzési okmányban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a
cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt meghatalmazás
- amennyiben adataik nem szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu nyilvántartásban,
úgy az ajánlattételi felhívás megküldése időpontjánál 30 nappal nem régebbi
cégkivonat egyszerű másolatban
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.
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3. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az

ajánlattevőt terheli.
4. Amennyiben az ajánlattevő postai úton juttatja el ajánlatát, úgy az ebből eredő esetleges

hátrányos következményt – amely az ajánlat elveszéséből, megrongálódásából, vagy idő
előtti felbontásából adódik – ő viseli.
5. Az ajánlatkérő az ajánlati dokumentációban rendelkezésre bocsátja a szerződés

tervezetét, amelyet ajánlattevőnek kitöltve kell az ajánlatba csatolni.
6. Az ajánlatkérő előírja, hogy a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az

ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
7. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal

együtt annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó.
8. Ajánlattevő 12.1. pontban megjelölt gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó

alkalmassági feltételeket (P/1.) és a 12.2. pontban megjelölt szakmai tapasztalatra és
képzettségre vonatkozó alkalmassági feltételeket (M/1.) a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
9. A dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak.
10. Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy, az eljárás nyertesének visszalépése

esetében az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést, amennyiben e személyt az
összegezésben ilyen minőségben kifejezetten megjelölte.
11. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevőnek törekednie kell a környezetbarát anyagok

felhasználására.
12. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább a nettó

vállalkozási díjnak megfelelő kárértékű „all risk” típusú felelősségbiztosítással.
Ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási
szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a jelen pontban előírt
mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az

ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére,
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
14. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása

mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
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15. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt.

62. § (3) bekezdés szerinti információkat.
16. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a
százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak
működni.
17. Az

ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a
környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők
esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés
teljesítése során meg kell felelni.

18. Napelemes rendszer estében a beépített villamosenergia igényre vetített beruházási

költség nem haladhatja meg a nettó 1.200.000,- Ft/kW –ot. Az Ajánlatkérő fenntartja a
jogot, hogy amennyiben a beépített villamosenergia igényre vetített beruházási költség
meghaladja a nettó 1.200.000,- Ft/kW –ot, úgy az ajánlatot a Kbt. 74. § (1) bekezdés e)
pontja alapján érvénytelennek nyilvánítsa.
A napkollektorok esetében a fajlagos költségszint nem haladhatja meg a nettó
270.000,- Ft/nm-t. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben a fajlagos
költségszint meghaladja a nettó 270.000,- Ft/nm-t, úgy az ajánlatot a Kbt. 74. § (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítsa.
A fajlagos költségszint: a napkollektorra vonatkozó teljes nettó ajánlati árnak és
napkollektor hasznos felületének (négyzetméterben) hányadosa.
19. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a

dokumentációban előírt nyilatkozatokat.
20. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot, ebben az esetben az ajánlathoz csatolni kell

a közöttük létrejött megállapodást, amely tartalmazza a feladatmegosztást és annak
százalékos megosztását valamint azt, hogy a szerződés megkötésére, illetve harmadik
személy és az ajánlatkérő felé történő képviseletre az ajánlattevők közül melyikük bír
felhatalmazással, valamint, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget
vállalnak.
Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó
mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés – részajánlat-tételi lehetőség
biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés – teljesítésében, akkor nem lehet
alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös
ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés
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teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban
részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
21. Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a beszerzés fedezetének

érdekében támogatásra irányuló igényt (pályázatot) fog benyújtani. A támogatásra
irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő
elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés
megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. (Kbt. 40. §. (3) és
(4) bekezdés)
22. Az ajánlattevő az ajánlatában valamint a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített

módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. § (2) bekezdése] tartalmazó iratok
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell
elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket.
Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének),
valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban
együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 71. § szerinti értékelési
szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 80. § (3)
bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az
árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat
nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből
nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és
tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak.
23. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A késedelmi kötbér alapja az adott ütemre vonatkozó nettó vállalkozói díj, mértéke
pedig a késedelem napjaira vonatkozóan 0,5 %/nap, de legfeljebb a teljes vállalkozói
díj 15 %-a azzal, hogy az első 8 nap kötbérmentes.
A Megrendelőt és a Vállalkozót meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A
meghiúsulási kötbér mértéke a bruttó vállalkozói díj 100%-a.
A hibás teljesítési kötbér mértéke az egyedi megrendelésekkel kapcsolatban felmerült
hibás teljesítés esetén a megrendelés nettó Vállalkozási díjának 25 %-a.
Nyertes ajánlattevőnek 60 hónap jótállási időn belül teljes körű jótállást kell vállalnia. A
jótállási idő a hiba és hiánymentes átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától
kezdődik. A telepítendő terméknek rendelkeznie kell minimum 20 évre és legalább
80%-os teljesítményre vonatkozó gyártói garanciával.
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24. További információ a következő címen szerezhető be:

Dr. Bákonyi László
ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
BÁKONYI ÜGYVÉDI IRODA
4028 Debrecen, Ajtó u. 25.
Tel: 52/323-934
Fax: 52/783-875
Honlap: www.drbakonyi.hu
e-mail: drbakonyi@drbakonyi.hu
titkarsag@drbakonyi.hu
25. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai

szerint kell eljárni.
Határidő: azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

2.

Napirendi pont

Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesületbe történő belépés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./
Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Füzesiné Nagy Zita jegyzőt, hogy a Szövetségbe történő belépésről
tájékoztassa a képviselő-testületet.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet egy pár éve létezik Magyarországon.
Az az alapgondolata, hogy a turisztikával foglalkozók alulról építkezve szerveződjenek.
Létre kell hozni egy Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesületet, ennek kell, hogy
legyen egy munkaszervezete, ami lehet a Tourinform Iroda vagy non-profit gazdasági
társaság. Az Egyesület 10 taggal jöhet létre. Nálunk a munkaszervezet adott, hátránya,
hogy azt kell vállalnia az Egyesületnek, hogy fenntartja a munkaszervezetet, ez
esetünkben nem hátrány, mert az önkormányzat fenntartja a Tourinform Irodát. Az
előnyünk a Tourinform Iroda fenntartásából, hogy részese egy országos hálózatnak. Ha
az Egyesület tagjai felvállalják, akkor a munkaszervezettel kapcsolatban nincs plusz
tehervállalás. Ha létrejön egy ilyen Egyesület, akkor azt mondja az önkormányzat, hogy
egyelőre nem várom el a többi tagtól, hogy belépjen a fenntartásba. Egy ilyen
egyesület az önkormányzat nélkül is létre jöhet. Az, hogy a településen van ilyen
Egyesület, pályázatoknál jelent előnyt. Pályázatírók hívták fel a figyelmünket erre.
Október 15-ig lehet még beadni TDM Szervezet fejlesztésére pályázatot. Most pályázna
is ez a szervezet, ha sikerül létrehoznunk. 11 tag belépési nyilatkozata már megvan.
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Kérdés, hogy akar-e az önkormányzat tagja lenni ennek az Egyesületnek, a tourinform
iroda fenntartási költségeit továbbra is az önkormányzat állja 100%-ban. Erősítsen meg
a testület abban, hogy Polgármester Úr az elnökségi szerepét ne engedje ki a kezéből.
Szilágyi Sándor polgármester:
Hozzájárultok-e, hogy ennek az Egyesületnek tagja legyen az önkormányzat, valamint
támogatjátok-e, hogy az elnökséget én vállaljam el, aki egyetért, kérem,
kézfelnyújtással jelezze.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyar Turisztikai Desztináció
Menedzsment Szövetségbe történő belépést – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
169/2012.(IX. 20.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Turisztikai Desztináció
Menedzsment Egyesület megalakításával és úgy határoz, hogy az Egyesületnek az
Önkormányzat tagja kíván lenni, az Egyesületben Tiszacsege Város Önkormányzatát
Szilágyi Sándor polgármester képviseli.
Képviselő-testület javasolja, hogy az Egyesület elnökének Szilágyi Sándor polgármester
kerüljön megválasztásra.
Képviselő-testület javasolja továbbá, hogy az Egyesület székhelyének: 4066 Tiszacsege,
Kossuth u. 5. szám kerüljön megjelölésre.
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
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

Simon Albert
jegyzőkönyvhitelesítő
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