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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-án megtartott 

rendkívüli nyílt  ülésének  

 

a. napirendje  

b. jegyzőkönyve 

c. határozatok: 24-25/2015. (III. 16.) számú határozatok.     

d. rendeletek: -  

 

Ügyiratszám: …………………….   

 

Határozatok:  

- 24/2015. (III. 16.) számú határozat: Napirend elfogadása  

- 25/2015. (III. 16.) számú határozat: Szennyvízberuházással kapcsolatos döntés 

meghozatala  

 

Rendeletek: -  

NAPIRENDI PONTOK:  

 

1. Szennyvízberuházással kapcsolatos döntés meghozatala (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

 

Monostorpályi, 2015. március 16.      

 

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2015. március 16-án a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő 

testületének rendkívüli nyílt üléséről. Helye: Művelődési Ház (4275 Monostorpályi, Bajcsy 

Zs. utca 1/C.)  

 

Jele vannak:  

- Szabó József polgármester  

- Basa Attila alpolgármester  

- Csuka Tamás képviselő 

- Dr. Varga Zoltán képviselő 

- Nyilas József képviselő 

- Futó Ferencné képviselő   

- Berényi Attiláné képviselő  

 

Távolmaradását bejelentettel: - 

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző  

 

Lakosok száma: 1 fő. 

 

Szabó József polgármester  

Köszönti a megjelent képviselőket.  Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 

mivel 7 fő képviselő jelen van.   

Ismerteti, és javasolja, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja a Képviselő-Testület:  

 

NAPIRENDI PONTOK:  

 

1. Szennyvízberuházással kapcsolatos döntés meghozatala (írásbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

Kérte, hogy aki a napirendekhez képest új napirendre tesz javaslatot, tegye meg.  

 

Az ismertetett napirendhez képest, új napirend felvételére a képviselő-testület tagjai nem 

tettek javaslatot. 

 

A határozat – tervezet az alábbi:  

„A Képviselő - Testület   

A 2015. március 16-ai Képviselő – Testületi ülés napirendi pontjait elfogadja.” 

 

Kérte, hogy aki a közölt napirendet és a határozat-tervezetet elfogadja, szavazzon. 

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat és 

az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

24/2015. (III. 16.) számú  

Határozata  
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A Képviselő - Testület   

 A 2015. március 16-ai Képviselő – Testületi ülés napirendi pontjait elfogadja.  

 

1.napirendi pont: Szennyvízberuházással kapcsolatos döntés meghozatala (írásbeli 

előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Ismerteti az előterjesztést. Ezt az előterjesztést a szennyvízberuházással kapcsolatban a jogi 

szakértők készítették el.  

Én az alábbiakat tartom elfogadható határozati-javaslatnak:  

„A Képviselő - Testület   

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testülete a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0045 

azonosító számú és „Hosszúpályi, Monostorpályi és Hajdúbagos községek 

szennyvízelvezetése és tisztítása programjának megvalósítása” című projekttel kapcsolatban 

az alábbiak szerint határoz: 

1. A tárgyi projektben a fedett iszaptároló létesítmény kialakítása tárgyú pótberuházás 

megvalósítására 2015. február 27-én megindított Kbt. 122/A. § (1) bekezdés szerinti 

hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás vonatkozásában javasolja a Társulási 

Tanácsnak, hogy nyilvánítsa érvénytelennek, s így eredménytelennek az eljárást. 

Felkéri a Társulási Tanácsot, hogy utasítsa a közbeszerzési szakértői szervezetet a 

szükséges eljárások és intézkedések megtételére jelen döntés hatályosítása érdekében. 

 

2. Támogatja és javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a tárgyi projektben a fedett 

iszaptároló létesítmény kialakítása, illetve a daraboló berendezések és a daraboló 

szivattyú beépítése, valamint a Monostorpályi község elmaradt településrészének (ún. 

Monostorpályi II. ütem) pótberuházások megvalósítására kerüljön sor, aminek 

érdekében felkéri a Társulási Tanácsot, hogy hozzon döntést az új eljárás 

megindításról, s utasítsa a közbeszerzési szakértőt, hogy indítsa meg a közbeszerzési 

eljárást, a Kbt. 122/A. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás formájában, két eljárásra 

bontottan.” 

 

Szabó József polgármester  

Kérdés, észrevétel, hozzászólás más részéről?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás más részéről nem érkezett.  

 

Aki az általam ismertetett határozati-javaslatot elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

25/2015. (III. 16.) számú  

Határozata  

A Képviselő - Testület   

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testülete a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0045 

azonosító számú és „Hosszúpályi, Monostorpályi és Hajdúbagos községek 
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szennyvízelvezetése és tisztítása programjának megvalósítása” című projekttel kapcsolatban 

az alábbiak szerint határoz: 

1. A tárgyi projektben a fedett iszaptároló létesítmény kialakítása tárgyú pótberuházás 

megvalósítására 2015. február 27-én megindított Kbt. 122/A. § (1) bekezdés szerinti 

hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás vonatkozásában javasolja a Társulási 

Tanácsnak, hogy nyilvánítsa érvénytelennek, s így eredménytelennek az eljárást. 

Felkéri a Társulási Tanácsot, hogy utasítsa a közbeszerzési szakértői szervezetet a 

szükséges eljárások és intézkedések megtételére jelen döntés hatályosítása érdekében. 

 

2. Támogatja és javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a tárgyi projektben a fedett 

iszaptároló létesítmény kialakítása, illetve a daraboló berendezések és a daraboló 

szivattyú beépítése, valamint a Monostorpályi község elmaradt településrészének (ún. 

Monostorpályi II. ütem) pótberuházások megvalósítására kerüljön sor, aminek 

érdekében felkéri a Társulási Tanácsot, hogy hozzon döntést az új eljárás 

megindításról, s utasítsa a közbeszerzési szakértőt, hogy indítsa meg a közbeszerzési 

eljárást, a Kbt. 122/A. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás formájában, két eljárásra 

bontottan.  

 

Szabó József polgármester  

Amennyiben más kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, úgy mindenkinek köszönöm a 

munkáját.  

További hozzászólás híján bezárom a Képviselő-Testületi ülést.  

 

K.m.f.  

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  


