TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2013. NOVEMBER 12. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
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Ikt.sz.: 622-28/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én
du. 1300 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében –
megtartott üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint:
Szilágyi Sándor
Bagdi Sándor
Losonczi János
Dr. Gadóczi István
Derzsényi János
Simon Albert
Tóth Imre

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő

Polgármesteri Hivatal részéről:
Füzesiné Nagy Zita
jegyző
Zsólyominé Gyenes Anikó
jegyzőkönyvvezető
Langó Józsefné
pénzügyi irodavezető
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 6 fő
képviselő jelen van. Dr. Gadóczi István távolmaradását jelezte.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Losonczi János képviselőre és a napirendi pont
tárgyalására.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 6 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt
jelen a szavazásnál) elfogadta.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pont tárgyalását – 6
fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.
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Napirendi pontok:
1./ Javaslat a szociális célú tűzifa-támogatásról szóló rendelet elfogadására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
2./ Javaslat közbeszerzési eljárás megindítására szociális célú tűzifa beszerzéséhez
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
1.

Napirendi pont
Javaslat a szociális célú tűzifa-támogatásról szóló rendelet elfogadására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
13 millió Ft-ot nyertünk a szociális tűzifa beszerzésére, nekünk kell hozzátenni 1 millió
Ft-ot, így 14 millió Ft-ért vásárolunk tűzifát. A rendeletet Jegyző Asszony az érvényben
lévő jogszabályokkal összevetve elkészítette. Kérdezem Jegyző Asszonyt, hogy szóbeli
kiegészítést kíván-e tenni?
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Az idevonatkozó Belügyminiszteri rendelet és a belügyminiszter levele, amiben az
önkormányzatot értesítette a támogatásról, azt mondja ki, hogy elsősorban a
szociálisan rászorultakat, valamilyen formában segélyezetteket kell támogatásban
részesíteni, illetve az egyedül élő idős személyeket. Ennek megfelelően került
rögzítésre a rendeletben az, hogy milyen feltételekkel kaphat valaki támogatást. Ami a
lakosság számára fontos, hogy kérelmet kell benyújtani, lesz erre egy
formanyomtatvány, ami a hivatalban a portár, a szociális ügyintézőknél, illetve
Zsólyominé Gyenes Anikónál igényelhető. Anikó közvetlenül intézi majd a támogatások
befogatását és előkészítését a döntésre. Ez a rendelet, amennyiben a testület
elfogadja, néhány napon belül hatályos lesz, azt követően lehetőség lesz arra, hogy a
kérelmeket benyújtsák. A kérelmek benyújtásának határideje december 20-a lesz.
Addig nem kerül sor a kérelmek elbírálására, amíg le nem telik a határidő. Úgy lehet
legoptimálisabban szétosztani a keretet, ha már minden kérelem itt lesz a hivatalban.
Illetve a tűzifa is előreláthatólag csak januárban fog rendelkezésünkre állni. Nem tudja
az önkormányzat rajta kívül álló okok miatt előbb megoldani azt, hogy előbb elkezdje
az osztást, olyan nagymennyiségű ez a 813 m3 a megrendelés szempontjából, hogy
nem tudja egyik napról a másikra vállalni az erdőgazdálkodó, akitől vehetjük, illetve
közbeszerzési eljárást is le kell folytatni a nagy érték miatt. Arra kell számítani, hogy
csak januárban kapják meg a jogosultak. December 20 a beadási határidő, van idő. Azt
gondolom, aki azt érzi, hogy szüksége van erre, az majd a részletekről egyeztet az
ügyintézővel, illetve a kérelemből is ki fog derülni, hogy ki az, aki ezt igénybe veheti.
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Szilágyi Sándor polgármester:
Le van írva, hogy támogatásra csak akkor jogosult, ha a szociális rászorultság szabályait,
az igénylés részletes feltételeit rendeletben határozzuk meg. Az országban az egyik
legtöbb tűzifa mennyiséget Tiszacsege nyerte. Újra úgy gondolom megismétlődőt, ami
két évvel ezelőtt. Többet igényeltünk, de a 813 m3-re kaptunk állami támogatást,
aminek tényleg nagyon örülök, a kormányzatunk ezzel is támogatta
önkormányzatunkat. Gondolom a képviselő-testületnek is értékelte a munkáját, és
ezeket az erőfeszítéseket Államtitkár Úr elég jól ismeri, nagyon örülök, hogy a
megyében mi kaptunk a legtöbbet, az országban a 3.-ok vagyunk. Látni kell a
tiszacsegei lakosoknak is, hogy a kormányzatunk nagyon kiemelkedően figyeli
Tiszacsege Város talpon maradási erőfeszítéseit. Sajnos azok a települések, akik 5 ezer
fő felett vannak, azok a települések nem kaptak. A tavalyihoz képest országos szinten
átlagosan dupla mennyiséget vágnak ki az erdészetek, mert most minden 5 ezer fő
alatti település kapott tűzifát, ezért a fa beszerzése kis nehézséget okoz, de bízom
abban, hogy ezt is áttudjuk hidalni. A szállítási költségét az önkormányzat vállalja fel.
Arra kérem a Tisztelt tiszacsegeieket, aki a rendelet alapján belefér, az fog kapni. Annyit
kérnék, hogy ennyi köbmétert tudunk szétosztani.
Van-e valakinek kiegészítése? Mivel nincs, aki a szociális célú tűzifa-támogatásról szóló
rendelet-tervezettel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a szociális célú tűzifatámogatásról szóló rendeletet – 6 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt
jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
Tiszacsege Város Önkormányzata
23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa-támogatásról
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet célja, hogy meghatározza a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendelet (a
továbbiakban: BM rendelet) szerinti szociális célú tűzifára való jogosultság szabályait és az
igénylés részletes feltételeit.
(2) A rendelet hatálya Tiszacsege közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és ott
életvitelszerűen lakó személyekre terjed ki.
(3) E rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az irányadóak.
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2. §
(1) Tiszacsege Város Önkormányzatának polgármestere (a továbbiakban: polgármester) - a
BM rendelet alapján az önkormányzatnak megítélt támogatásból vásárolt 813 erdei m3 tűzifa
mennyiségének (a továbbiakban: keret) erejéig - szociális célú tűzifára való jogosultságot
állapít meg annak a személynek, aki
a) aktív korúak ellátásában részesül, vagy
b) időskorúak járadékában részesül, vagy
c) lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
e) egyedül élő 60 év feletti és havi nettó jövedelme nem haladja meg a 80.000 Ft-ot,
vagy
f) egyedül élő és nyugellátásból vagy egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásból él,
melynek összege nem haladja meg a havi nettó 80.000 Ft-ot.
(2) Amennyiben a keret nem elegendő valamennyi, a 2. § (1) bekezdésben meghatározott
feltételeknek megfelelő kérelmező támogatására, előnyben kell részesíteni a gyermeket
nevelő és az egyedül élő kérelmezőket.
(3) A támogatás mértéke jogosultanként 0,5-1 erdei m3 tűzifa lehet.
(4) A szociális célú tűzifára való jogosultság ugyanazon lakásban lakók közül csak egy
személynek állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal
megosztott lakás lakrészeit.
(5) Amennyiben ugyanazon lakásban lakók közül több személy is benyújt kérelmet, az
elsőként kérelmet benyújtó személy részesíthető támogatásban, a többi kérelmet el kell
utasítani.
3. §
(1) A szociális célú tűzifára való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a melléklet
szerinti formanyomtatványon kell benyújtani Tiszacsege Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalába.
(2) A kérelem benyújtásának határideje: 2013. december 20.
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatásának felhasználásáról szóló 30/2012.(XII. 19.) önkormányzati rendelet.
Tiszacsege, 2013. november 25.
Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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melléklet a 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
szociális célú tűzifára való jogosultság megállapítására
I. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1. Neve: ..............................................................................................................................................
1.2. Születési neve: ................................................................................................................................
1.3. Anyja neve: .....................................................................................................................................
1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ................................................................................................
1.5. Lakóhelye: ......................................................................................................................................
1.6. Tartózkodási helye: ........................................................................................................................
1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ............................................................................................
1.8. Telefonszám (nem kötelező megadni): ..........................................................................................
2. A kérelmező családi körülménye:
2.1. egyedül élő
2.2. nem egyedül élő
3. Kérelmezővel közös háztartásában élők száma: ............ fő
4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
Név

Születési helye, ideje

Anyja neve
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II. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi nettó jövedelme forintban:
A.
B.
C.
A jövedelem típusa
Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő további
személyek
1.

6.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
ellátások
Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

2.
3.
4.
5.

( A jövedelemről tett nyilatkozathoz másolatban mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő
igazolást.)
8. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem: ........................... Ft
III. A jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
(kérjük X-szel jelölje be, hogy mire tekintettel kéri a támogatást !)
A szociális célú tűzifára való jogosultság megállapítását arra tekintettel kérem, hogy
□ aktív korúak ellátásában részesülök,
□ időskorúak járadékában részesülök,
□ lakásfenntartási támogatásban részesülök,
□ a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek,
□ egyedül élő 60 év feletti személy vagyok, akinek havi nettó jövedelme nem haladja meg a
80.000 Ft-ot,
□ egyedül élő és nyugellátásból vagy egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásból élek,
melynek összege nem haladja meg a havi nettó 80.000 Ft-ot.
IV. Nyilatkozatok
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához.
Dátum: ................................................

..........................................................
a kérelmező aláírása
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ
Kérjük, hogy szíveskedjen a megfelelő választ X-szel jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
1. A személyi adatok kitöltéséhez
1.1. „Egyedül élő” az a személy, aki egyszemélyes háztartásban él.
2. A jövedelemi adatok kitöltéséhez
2.1. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként
adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást, a
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön
ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a
fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást,
az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az
adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében
társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.
2.2. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj
címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt
folyósítják.
2.3. A havi jövedelem kiszámításakor
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt
kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
2.4. Jövedelem típusai
a.) Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban,
közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban,
honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá
szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
b.) Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből
származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített
mellékszolgáltatást.
c.) Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási
díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
d.) Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi nyugdíj, özvegyi és szülői
nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság,
balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rokkantsági
járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó
jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
e.) Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak
járadéka, a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj, az
adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési
támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
f.) Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, felzárkózást
elősegítő megélhetési támogatás, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból
származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó
jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan
jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
2.5. A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak
másolatát.
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2.

Napirendi pont
Javaslat közbeszerzési eljárás megindítására szociális célú tűzifa beszerzéséhez
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Mivel a 8 millió Ft beszerzési árat meghaladja, ezért közbeszerzési eljárást kell indítani.
Felkértem Jegyző Asszonyt, hogy a törvényességet képviselje, és járjon közbe.
Aki egyetért a szociális célú tűzifa beszerzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás
megindításával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – szociális célú tűzifa
beszerzéséhez közbeszerzési eljárás megindítását – 6 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi
István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
182/2013.(XI. 12.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa
beszerzésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívást az alábbi tartalommal
hagyja jóvá:
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS
KBT. 122.§ (7) BEKEZDÉS A) PONTJA ALAPJÁN
Szállítási Szerződés „Szociális célú tűzifabeszerzés Tiszacsegén”
1.) Ajánlatkérő neve:
Címe:
Tel:
Fax.
E-mail:

Tiszacsege Város Önkormányzata
4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5.
+36-52-588-400
+36-52-588-400
fuzesine@mail.tiszacsege.hu

2.) Az ajánlatkérő nevében eljáró:
Neve:
Matrix Audit Kft.
Címe:
4032 Debrecen, Poroszlay út 27.
Kapcsolattartó:
Szopka Dániel
Telefon:
52/502-550
Fax:
52/502-557
E-mail:
dszopka@matrixaudit.hu
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3.) A közbeszerzési eljárás fajtája
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.
4.) A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás jogcíme
A Kbt. 122. §. (7) bekezdésének a) pontjában szabályozott hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogszabályi feltétele.
5.) A dokumentáció beszerzésének feltételei
Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen bocsátja az Ajánlattevők rendelkezésére,
melyet az Ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküld Ajánlattevő részére. A
dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
Kell-e fizetni a dokumentációért? Nem, a Kbt. 52. § (3) bekezdése értelmében
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban a dokumentációért ellenérték nem kérhető.
6.) A közbeszerzés tárgya és mennyisége
„Szociális célú tűzifabeszerzés Tiszacsegén” – továbbiakban Beszerzés
A nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az 57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján szociális
célok kielégítésének érdekében Tiszacsege Önkormányzatának részére tűzifa
beszerzése.
Beszerzendő mennyiség:
- 813 m3 kemény lombos fafajta szállítása (tűzifának való)
A leszállítandó tűzifa jellemző méretei az 57/2013. (X. 4.) BM rendelet 4. § (1)
bekezdése alapján kötött, azaz ±5% elfogadott tűréshatár mellett átlagosan 100 cm
hosszú és 5–35 cm az átmérőjük.
A beszerzés sikerességének feltétele, a megadott mennyiségű m3 tűzifa biztosítása az
Ajánlatkérő részére A Nyertes Ajánlattevő telephelyén.
Szállító feladata addig terjed, amíg a beszerzendő összes mennyiségű fa leszállításra nem
kerül a Megrednelő által megjelölt helyre.
Ahol az ajánlattételi felhívás/dokumentáció meghatározott eredetű, típusú dologra való
hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést elfogad. Az
egyenértékű kiváltást az ajánlatban egyértelműen jelezni kell. Az egyenértékűség
vizsgálatára ajánlatkérő gyártói adatlapot/dokumentációt kérhet be. (310/2011. Korm.
rend. 26. § (3) bek.)
A részletes feladat meghatározást, az elvégzendő munkákra vonatkozó részletes műszaki
információkat a Közbeszerzési Műszaki leírás tartalmazza.
9 / 17

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2013. NOVEMBER 12. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

_________________________________________________________________________________________________________________

7.) A szerződés meghatározása: Szállítási szerződés.
8.) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje
A nyertes ajánlattevő, a Beszerzés szerződésszerű megvalósítását a szerződéskötést
követően, 2014. február 15-ig köteles teljesíteni
9.) A teljesítés helye:
Nyertes Ajánlattevő telephelye. (tárolással kapcsolatosan a nyertes Ajánlattevő nem
élhet többlet költség igénnyel)
10.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás
Jelen közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés elszámolható költségeit az
57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján, az elszámolható kiadást a BM és Tiszacsege Város
Önkormányzata Ajánlatkérő együttesen finanszírozza.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. Ajánlatkérő előleget nem
biztosít.
Ajánlatkérő 1 (egy) db végszámla benyújtására ad lehetőséget, végszámla benyújtása a
megadott mennyiségű és minőségű tűzifa biztosítása után lehetséges (igazolási mód:
tárolási nyilatkozat).
A számlák kifizetése: A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és
mellékletei az Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással
kerülnek kiegyenlítésre, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ptk.
292/B. § (1), az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. §.
A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
11. ) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Késedelmi kötbér: a megadott teljesítési határidő be nem tartása esetén, a késedelem
minden napja után, a nettó Ajánlati ár 0,2 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér
fizetendő. Maximum 30 nap késedelem lehetséges, 30 napot meghaladó késedelmet
követően beáll a meghiúsulás.
Meghiúsulási kötbér: a teljesítés a vállalkozónak felróható magatartás miatti
meghiúsulására, melynek mértéke a nettó Ajánlati ár 20%.
Ajánlatkérő érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is.
12.) Többváltozatú ajánlat, rész ajánlattétel lehetősége
Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat, illetve a rész ajánlattétel lehetőségét kizárja.
Ajánlattevő csak és kizárólag jelen felhívásban és dokumentációban meghatározott
minőségi és mennyiségi meghatározások szerinti/tartalmú ajánlatot terjeszthet elő.
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13) Az ajánlatok értékelési szempontja
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (Kbt. 71.§(2) a) pont)
14.) Kizáró okok
1./ Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott
kizáró okok hatálya alatt áll.
2./ Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2)
bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.
3./Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szerelőt, akivel szemben az 1./ és 2./
pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
A kizáró okok igazolásának módjai:
1./ Az ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdés szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozattal
kell igazolni az előírt kizáró okok fenn nem állását, valamint a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k)
pont kc) alpontja tekintetében a 310/2011 (XII.23.) Korm rendelet 2.§ i) pont ib) alpontja
szerint kell dokumentumot (nyilatkozatot) benyújtania.
2./ Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz
igénybe az 56. § (1) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik ugyanezen kizáró
okok hatálya alá.
A nyilatkozatok a jelen eljárást megindító ajánlati felhívás feladása napjánál nem
lehetnek régebbi keltezésűek.
15.) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
310/2011.(XII.23.) Kormány rendelet (továbbiakban Kr.) szerint:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1. Ajánlattevőnek be kell csatolnia az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző
utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok
szerinti éves beszámolójából a mérleget és eredmény-kimutatást egyszerű másolatban,
ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét. [a Kbt. 55. § (1)
bekezdésének d) pontja 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló
közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények
tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat
honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs
szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után
kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről
szóló nyilatkozattal jogosult igazolni Kr. 14.§ (2).
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a saját maga, vagy jogelődjének, az ajánlattételi
felhívás megküldésének napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, a
számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján a mérleg szerinti eredménye, egynél
több év tekintetében negatív.
Amennyiben ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmassági
követelménynek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján
megfelel, amennyiben saját maga, vagy jogelődjének a működés ideje alatt a
közbeszerzés tárgya (keménylombos tűzifa szállítása) szerinti árbevétele eléri vagy
meghaladja az 3.000.000 HUF-ot.
Közös ajánlattétel esetén, a pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelmények
tekintetében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül legalább az egyik ajánlattevő
megfelel.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevő(k) a más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül figyelemmel a Kbt. 55.§ (5)-(6) bekezdésére.
16.) Műszaki-szakmai alkalmasság
310/2011.(XII.23.) Kormány rendelet (továbbiakban Kr.) szerint:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. Ajánlattevő 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja
alapján nyújtsa be az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben
végzett legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (keménylombos tűzifa szállítása)
szállításainak ismertetését legalább az alábbi tartalommal:
• szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége
• a szállítás tárgya,
• a teljesítés ideje, helye,
• az ellenszolgáltatás nettó összege (ebből saját teljesítés nettó összege),
• továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e
Az előírt alkalmassági minimumkövetelményt a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 16.§
(5) bekezdése szerint kell igazolni.
Ajánlattevő alkalmasság követelményeknek megfelelhet a Kbt. 55.§ (4)- (6)
bekezdésében foglaltak szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül
bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlattételi felhívás megküldése
napjától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik legalább az alábbi
szerződésszerűen teljesített és lezárt szállítási referenciával:
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- legalább 1 db szerződés, amely keménylombos tűzifa szállítására irányul, mely
szerződés ellenértéke (saját teljesítés) elérte vagy meghaladta a nettó 3.000.000 HUF –
ot.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevő(k) a más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül figyelemmel a Kbt. 55.§ (5)-(6) bekezdésére.
17.) Ajánlattételi határidő
Dátum: 2013. december 2.

Időpont: 13:00 óra

18.) Az ajánlat benyújtásának címe
Helyszín :
Matrix Audit Kft.
4032 Debrecen, Poroszlay út 27.
19.) Az ajánlattétel nyelve: magyar
20.) Az ajánlat felbontásának helye, ideje
Dátum: 2013. december 2. Időpont: 13:00 óra
Helyszín :

Matrix Audit Kft.
4032 Debrecen, Poroszlay út 27.

21.) Az ajánlatok felbontásán jelen lévő személyek:
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek. A Kbt. 62.§. (2) bekezdésében
meghatározott szervek és személyek lehetnek jelen az ajánlatok bontásánál külön
meghívás nélkül.
22.) Az ajánlati kötöttség:
A tárgyalás befejezésétől számított 30 nap.
A tárgyalások lezárásáig az ajánlatok módosíthatóak. A Kbt. 96. § (4) bekezdése alapján
az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától kötve van.
A Kbt. 124. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek
az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő ajánlati
kötöttsége további 30 nappal meghosszabbodik.
23.) A tárgyalás lefolytatásának menete és ajánlatkérő által előírt alapvető szabályok
 A tárgyalás arra irányul, hogy ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel,
és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést.
 Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát két szakaszban végzi a Kbt. 98. § (1) bekezdése
értelmében
 A Kbt. 98. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattételi felhívásban
meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati kötöttséggel nem terhelt
(első) ajánlatok vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy azok megfelelneke az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott
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feltételeknek. A tárgyalások megkezdését megelőzően ajánlatkérő megállapítja az
ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát,
valamint az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelenségét.
A tárgyaláson azon Ajánlattevő vehet részt, aki a szerződés teljesítésére alkalmas és
akinek az ajánlata kizáró ok fenn nem állása miatt érvényes.
Ajánlatkérő lehetőség szerint egyfordulós tárgyalást tart.
A tárgyalást Ajánlatkérő az Ajánlattevőkkel együttesen folytatja le, írásos formában.
A tárgyalásról a helyszínen jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a jelenlévő
ajánlattevőnek alá kell írnia.
Ajánlattevő az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozóan az Ajánlatkérő számára csak
kedvezőbb ajánlatot tehet.
A tárgyalások lezárásáig az Ajánlattevő 1 alkalommal módosíthatja ajánlatát, mely
módosított ajánlatot írásban, Felolvasólap formájában kell a tárgyalás helyszínén, a
tárgyalás lezárásaként benyújtania, a módosított ajánlati árat alátámasztó
költségvetéssel együtt.
Amennyiben Ajánlattevő a tárgyalásra kiírt időpontban nem jelenik meg, úgy ezt a
tényt Ajánlatkérő a tárgyalási jegyzőkönyvben rögzíti. Ebben az esetben, Ajánlattevő
ajánlati kötöttsége a tárgyalás kitűzött időpontjában automatikusan beáll és
Ajánlatkérő a benyújtott Ajánlata alapján értékeli Ajánlattevő megajánlását.

24.) Az első tárgyalás időpontja:
Dátum: 2013. december 9.
Helyszín :

Időpont: 10:30 óra

Matrix Audit Kft.
4030 Debrecen, Poroszlay út 27.

25.) Ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 122. § (9) bekezdését: nem
26.) Tájékoztatás az eljárás eredményéről:
Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről (az írásbeli összegzés
megküldésével) a Kbt. 77. § (1)-(2) bekezdése szerint írásban tájékoztatja.
27.) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos
időtartam lejártát követően.
28.) Egyéb információk:
28. 1. Hiánypótlás
Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosít lehetőséget a hiánypótlásra. Ajánlatkérő nem
rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. (Kbt. 67. §(5) bek.)
28.2. Az ajánlatok benyújtásának módja, és formai előírások
• Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet részére
(MATRIX AUDIT KFT 4032 Debrecen, Poroszlay u. 27.) megadott címre közvetlenül
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vagy postai úton kell benyújtani: munkanapokon 9:00-15:00 között, az ajánlattételi
határidő lejártának napján: 9:00-13:00 óra között. A postán feladott ajánlatokat az
ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
• Az ajánlatot 1 (egy) papír alapú példányban, illetve digitálisan CD/DVD-n (az eredeti
ajánlat beszkennelve) kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani zárt, sértetlen
borítékban, az ajánlattételi határidő lejártáig.
Ajánlattevőnek cégszerűen kell nyilatkoznia arra vonatkozóan, hogy az ajánlat
elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható) példánya a papír alapú
(eredeti) példánnyal mindenben megegyezik.
• Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell
bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a
bélyegző, illetőleg az aláírás egy része a matricán legyen.
• Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat
nem kell, de lehet. A címlapot és a hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást ( p. egyes oldalaknál a /A, /B
oldalszám) elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen
azonosítható.
• Az ajánlatot az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva kell
benyújtani. A tartalomjegyzék az ajánlat elején kerüljön becsatolásra.
• Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és
benyújtania.
28.3. Kiegészítő tájékoztatás
A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45.§. (1)-(7) és 122.§ (5) bekezdéseiben
valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.
28.4. Igazolások:
Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
— az ajánlatban aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdés szerinti aláírás-mintáját,
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre
jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást,
— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
28.5. Nyilatkozatok:
A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely
feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot. Ajánlattevőnek ajánlatában
nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) bekezdésével, a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjával (a
nemleges tartalmú nyilatkozatot is, a dokumentációban megadottak szerint).
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Ajánlattevőnek az ajánlatában továbbá nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdése
alapján a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátása tekintetében.
Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát
arra vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szólótörvény szerint mikro-, kis-vagy középvállalkozásnak minősül-e. Az ajánlatnak
tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és
más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
28.6. Fordítás:
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar
nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles
becsatolni. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás
tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
28.7. Minősített ajánlattevők:
Az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmasságának
feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
28.8. Közös ajánlattétel:
Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást
csatolni kell, a dokumentációban rögzítettek szerint.
Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 27. § (1) bekezdése szerinti projekttársaság létrehozásának
lehetőségét.
28.9. Árfolyamok:
Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti
Bank által meghatározott deviza árfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő,
nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó
iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. A bármely okirat, igazolás,
nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok
(adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot
becsatolni.
28.10. Az Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
28.11. Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányt
egyértelműen megjelöl, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
28.12. Szerzői jog:
Ajánlatkérő jelen eljárás keretében megkötendő vállalkozási szerződés(ek) teljesítése során
keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és
harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az
alkotások átdolgozására is. Az ajánlattételi árat kifejezetten erre tekintettel kell
meghatározni.
28.13. Irányadó idő:
A teljes ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő.
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28.14. Irányadó Jog:
A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában
közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.

a

28.15. Rövidítés:
Kr. alatt Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendeletet érti.
29.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2013. november 15.

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
Losonczi János
jegyzőkönyvhitelesítő
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