J E GY Z Ő K Ö N Y V
Felcsút Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli üléséről
Az ülés helye:
Az ülés időpontja:

a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75.
2014. december 23. 13.30 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
 Mészáros Lőrinc polgármester
 Mészáros László alpolgármester
 Mészáros János képviselő
 Flier Éva képviselő
 Flier Jánosné képviselő
 Spindler József képviselő

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Dr. Sisa András jegyző (tanácskozási joggal)
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők:
Szabó Péter képviselő

Az ülésre javasolt napirendi pontok:
1. Felcsút község hulladékkezelési közszolgáltatójának kiválasztása tárgyú nyílt
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
2. Felcsút Községi Önkormányzat 2015. évi Belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester

Mészáros Lőrinc: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 6 fővel
a képviselő-testület határozatképes. Javasolom az előzetesen kiküldött napirendek tárgyalását
követően a döntés meghozatalát.
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet elfogadja-e a napirendi pontokat?
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi napirendet
fogadta el:
1. Felcsút község hulladékkezelési közszolgáltatójának kiválasztása tárgyú nyílt
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
2. Felcsút Községi Önkormányzat 2015. évi Belső ellenőrzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester

1.

Napirendi pont

Felcsút község hulladékkezelési közszolgáltatójának kiválasztása tárgyú nyílt közbeszerzési
eljárás eredményének megállapítása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Felkérem jegyző urat a napirend rövid ismertetésére!
dr. Sisa András: A Képviselő-testület korábbi döntései, a Közép-Dunántúli Társulásból
történő kilépés és az önálló feladatellátás miatt, továbbá a szolgáltatás becsült értékének
figyelembe-vételével nyílt közbeszerzési eljárás folytatott le önkormányzatunk a települési
szilárd hulladék elszállítását végző közszolgáltató kiválasztására. Az eljárás során egyetlen
érvényes ajánlat érkezett a Zöld Bicske Kft-től. A Bírálóbizottság 2014. december 22-én
tartott ülésén egyhangúlag támogatta az ajánlatot és azt a Képviselő-testület felé elfogadásra
javasolja..
Fentiek alapján javasolom, hogy a Bírálóbizottság javaslatát elfogadva a közszolgáltatási
szerződést a Zöld Bicske Kft-vel kösse meg az önkormányzat a közbeszerzési eljárásban
közzétett szerződés-tervezet szerint.
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs.
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
115/2014 (XII.23.) számú határozata
a Felcsút Község közigazgatási területén keletkező települési szilárd kommunális hulladék
gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása, valamint évenkénti lomtalanítás elvégzése 5 év
határozott időre tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Felcsút Község közigazgatási területén
keletkező települési szilárd kommunális hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása,
valamint évenkénti lomtalanítás elvégzése 5 év határozott időre” tárgyú, nyílt közbeszerzési

eljárásban, a Bírálóbizottság döntési javaslatát név szerinti szavazással elfogadva az alábbi
határozatot hozza:
1., Az eljárás nyertese:
Zöld Bicske Nonprofit Kft.
2060 Bicske, Csákvári u. 45.
2., A nyertes közszolgáltatói díjak

Ssz.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Közszolgáltatási feladatok
Természetes személy ingatlanfelhasználó 60
literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének díja
2015. évben (nettó Ft/ürítés)
Természetes személy ingatlanfelhasználó
120 literes gyűjtőedény egyszeri ürítésének
díja 2015. évben (nettó Ft/ürítés)
Természetes személy ingatlanfelhasználó
1.100 literes zárt konténer egyszeri
ürítésének díja 2015. évben (nettó Ft/ürítés)
Nem természetes személy
ingatlanfelhasználó 60 literes
önkormányzati gyűjtőedény egyszeri
ürítésének díja 2015. évben (nettó Ft/ürítés)
Nem természetes személy
ingatlanfelhasználó 120 literes
önkormányzati gyűjtőedény egyszeri
ürítésének díja 2015. évben (nettó Ft/ürítés)
Nem természetes személy
ingatlanfelhasználó 240 literes
önkormányzati gyűjtőedény egyszeri
ürítésének díja 2015. évben (nettó Ft/ürítés)
Többlethulladék elszállításának díja 2015.
évben (nettó Ft/120 l-es gyűjtőzsák)

Ajánlati ár (nettó HUF)
nettó 168,- Ft/ürítés

nettó 307,- Ft/ürítés

nettó 2.819,- Ft/ürítés

nettó 168,- Ft/ürítés

nettó 307,- Ft/ürítés

nettó 615,- Ft/ürítés
Nettó 431,- Ft/gyűjtőzsák

3., A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő:
NINCS
A Képviselőtestület felhatalmazza az Polgármestert a közbeszerzési eljárásban közzétett
szerződés megkötésére.
Határidő:
Felelős:

december 31.
Polgármester

2. Napirendi pont
Felcsút Községi Önkormányzat 2015. évi Belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester
Mészáros Lőrinc: Felkérem jegyző urat a napirend rövid ismertetésére!
dr. Sisa András: Magyarország helyi önkormányzatairól2011. évi CLXXXIX. törvény 119 §aszabályozza a belső kontrollrendszer működtetését. Ezen előírás alapján a jegyző köteles – a
jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a
helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és
eredményes felhasználását. A jegyző köteles gondoskodni továbbá – a belső
kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős
miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belsőellenőrzési standardok
figyelembevételével.
A belső ellenőrzés jogszabályban meghatározott célja, hogy elősegítse a közpénzekkel történő
hatékony, eredményes és szabályszerű gazdálkodást. Az önkormányzatnak/társulásnak, mint
gazdálkodó szervnek kötelessége (és egyben érdeke is) ellenőrzési rendszerét kialakítani,
működését megszervezni és megállapításait folyamatosan hasznosítani.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 32 § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „Társulás esetén a belső
ellenőrzési vezető a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a létrehozott
költségvetési szerv vezetője és a társulási tanács elnöke részére.”
Fenti jogszabály (4) bekezdése szerint az önkormányzatok éves ellenőrzési tervét képviselőtestületnek kell jóváhagynia, a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig.
A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok esetében a belső
ellenőrzési feladat ellátását külső cég végzi, megbízási szerződés alapján. A belső ellenőrzési
vezetővel előzetesen egyeztettük a 2015. évre tervezett ellenőrzési feladatokat, melyet
előterjesztésemhez mellékeltem.
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs.
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
116/2014 (XII.23.) számú határozata
Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési terve
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi belső
ellenőrzési tervét a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező táblázat tartalma szerint
jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: december 31.

További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester a testületi ülést 14.30 órakor
bezárta.
K.m.f.
Mészáros Lőrinc
polgármester

Dr. Sisa András
jegyző

