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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. augusztus 12-én 
megtartott rendkívüli ülésérıl. 

 
 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15-ös sz. terem. 
 
 
Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Barna Márton, 

Dr. Burján Katalin, Debreczeni Gábor, Halász Ferenc, Harmati László, Kovács 
Edina, Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy Sándor képviselık. 

 
Távolmaradt az ülésrıl Kovács Lászlóné képviselı (távolmaradásának okát jelezte). 
 
 
Jelen volt még az ülésen:  
Frey Mihály aljegyzı, Borgula Péter beruházási ügyintézı, Hidasi Zoltán pénzügyi 
osztályvezetı, Német Ambrus és Volencsik Zsolt az AQUAPLUS Kft. részérıl, Dr. Stumpf-
Csapó Ágnes ügyvéd. 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a rendkívüli 
ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai közül 11 fı 
jelen van. A rendkívüli ülés összehívását a „Geotermikus energia-hasznosítás 
Mezıberényben” címő pályázat tárgyban lefolytatásra kerülı közbeszerzési eljárás 
bírálatának megtárgyalása indokolta. 

  
 Ismertette, hogy az aljegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv hitelesítıknek Harmati László és Nagy Sándor képviselıket. 
 
 
Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta a meghívóban kiküldött napirendeket azzal, 
hogy az egyéb bejelentések körében több elıterjesztés megtárgyalása vált szükségessé. Az 
ismertetett napirendet kérte megszavazni.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
405/2011.(VIII.12.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
1.) „Geotermikus energiahasznosítás Mezıberényben” címő pályázat kiegészítı munkálataira 

irányuló hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása 
2.) Egyéb bejelentés 
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1.) „Geotermikus energiahasznosítás Mezıberényben” címő pályázat kiegészítı munkálataira 
irányuló hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása 

 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy a testületi ülés elıtt összeült a Közbeszerzési, 
Bíráló Bizottság, a benyújtott egy ajánlatot érvényesnek és alkalmasnak találta. 
 
 
Dr. Sumpf-Csapó Ágnes hivatalos közbeszerzési tanácsadó ismertette, hogy augusztus 11-én 
felbontásra került az AQUAPLUS Kft. ajánlata. Az ajánlati ára 30.362.400,-Ft + ÁFA, amely 
300 fm fúrásra vonatkozik. A közbeszerzési bizottság ülésén megvizsgálták a pályázatot, 
érvényesnek és alkalmasnak minısítették. Ennek megfelelıen a Képviselı-testület 
megkezdhette a tárgyalást az ajánlatevıvel. A jegyzıkönyvhöz csatolandó tárgyalási 
jegyzıkönyv értelmében az ajánlattevı a 21. tételbıl engedett 1.362.400,-Ft összeget, ennek 
megfelelıen az ajánlati ára 29.000.000,-Ft + ÁFA. 
 
 
/A tárgyalási jegyzıkönyv a jegyzıkönyv melléklete./ 
 
 
Volencsik Zsolt ügyvezetı megerısítette, hogy 1.362.400,-Ft összeget tudnak engedni az 
ajánlatukból. 
 
 
Barna Márton képviselı az ajánlattevıktıl megkérdezte, hogy garanciavállalás történt-e, hogy 
nem csak rövid idıre lesz víz? 
 
 
Németh Ambrus kútfúrási igazgató tudatta, úgy emlékszik, hogy pályázati anyagukban, 
amivel megnyerték a projektet, 5 év garanciát vállaltak a vízmennyiségre és kútszerkezetre. A 
magyar szabványokban meghatározottak szerint jártak el eddig is. A kutat megfelelıen 
készítették el, a réteg nem volt megfelelı.  
 
 
Harmati László képviselı véleménye szerint el kell fogadni az ajánlatot, fıleg így, hogy 
módosítás is történt, hiszen  kényszerhelyzetben van az önkormányzat. 
 
 
Barna Márton képviselı további kérdése, hogy a visszasajtolás költsége mennyivel fog 
növekedni? 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, dolgoznak azon  a szakemberek, hogy másik rétegben 
történjen meg a fúrás, mert a jelenlegi mélységben való visszasajtolás meglehetıs 
nehézségekbe ütközne.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a vendégek eltávoztak az ülésrıl. 
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Siklósi István polgármester határozathozatalt kért a képviselıktıl az ajánlattevı részérıl 
kijelentett végsı árral.  
 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
406/2011.(VIII.12.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a „Geotermikus energiahasznosítás 
Mezıberényben” címő pályázat kiegészítı munkálataira irányuló hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás nyerteseként az AQUAPLUS Kft., (6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.) 
vállalkozást hirdeti ki. Az ellenszolgáltatás nettó értéke: 29.000.000,-Ft. A képviselı-testület 
felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerzıdés megkötésére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal. 
 
 
Siklósi István polgármester közölte, hogy a szerzıdés aláírásra az irányító hatóság 
hozzájárulása után történik meg. 
 
 
2.) Egyéb bejelentés 
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatta a képviselıket, hogy  
- a Békés Megyei Vízmővek Zrt., összegszerően leírva, az idei évi minimum bérleti díjról, 

többlet bérleti díjról szóló tájékoztatót, a vízhálózat, szennyvízhálózat rekonstrukciójára 
pedig vállalkozási szerzıdést juttatott el az önkormányzathoz. Nagyon magasnak tartja a 
díjakat, a rendes testületi ülésig megpróbál tárgyalni az érintettekkel. 

- személygépkocsi vásárlásról szeretne tárgyalni autókereskedésekkel. A gépkocsit a 
polgármester használná meghatározott feltételekkel, pl. km korlátozás bevezetése, csak 
munkához lenne igénybe véve. A rendes testületi ülésre elıterjesztést készít. 

 
 
Több bejelentés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönte a figyelmet, a 
rendkívüli ülést befejezettnek nyilvánította. 

 

 

k.m.f. 

 
  
                Siklósi István                                                                   Frey Mihály 
                polgármester                                                                       aljegyzı 
 
 
 
                Harmati László                                                               Nagy Sándor                                                            
                   képviselı                                                                        képviselı 
                 jkv.hitelesítı                                                                   jkv.hitelesítı        


