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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 8-án 
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, Kovács Lászlóné, Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy 
Sándor képviselık. 

                         
Késıbb érkezett meg az ülésre Debreczeni Gábor, valamint Dr. Burján Katalin képviselı 

(késıbb érkezésüket elıre jelezték) 
 
Távolmaradt képviselık: Barna Márton, Körösi Mihály (távolmaradásuk okát bejelentették) 
 
 
Jelen volt még az ülésen: Frey Mihály aljegyzı, Dr. Szathmáry Péter ügyvéd ajánlatkérı 
nevében eljáró szakértıként, Borgula Péter a Polgármester Hivatal beruházási munkatársa, 
valamint Baksai Ágnes jegyzıkönyvvezetı.  
(Az ülésen megjelent az Aquaplus Kft. részérıl Fekete Ferenc gépészeti igazgató és Németh 
Ambrus kútfúrási igazgató a beérkezett ajánlat megtárgyalásánál.)  
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelent képviselıket, vendégeket. Megállapította, 
hogy az ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai közül 8 
fı jelen van. A rendkívüli képviselı-testületi ülés összehívásának indoka, a geotermikus 
energiát érintı projekt közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlat megtárgyalása, és az eljárást 
lezáró döntés meghozatala. 
 
Ismertette, hogy az aljegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
 
A polgármester javaslatára a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
jegyzıkönyv hitelesítıknek Szekeres Józsefné alpolgármestert, Mezeiné Szegedi Erzsébet 
képviselıt. 
 
 
Siklósi István polgármester a meghívóban kiküldött napirendet módosítva, a jogszabályok 
betartásának megfelelıen ismertette, valamint további egy bejelentés (átcsoportosítás) 
megtárgyalásával kérte megszavazni az ülés napirendjét.   
 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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118/2012.(III.08.) sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
1. SZMSZ módosítás, Közbeszerzési Bíráló Bizottság megszüntetése 
2. Eseti Közbeszerzési Bíráló Bizottság létrehozása 
- Az ülés felfüggesztése az eseti Közbeszerzési Bíráló Bizottság ülésének idejére 
3. „Geotermikus energiahasznosítás Mezıberényben” elnevezéső projekt visszasajtoló kút 

továbbfúrására és csıvezeték rendszer anyagminıségének megváltoztatására beérkezett 
ajánlat tárgyalása  

- Az ülés felfüggesztése az eseti Közbeszerzési Bíráló Bizottság ülésének idejére 
4. „Geotermikus energiahasznosítás Mezıberényben” elnevezéső projekt visszasajtoló kút 

továbbfúrására és csıvezeték rendszer anyagminıségének megváltoztatása tárgyában 
lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala. 

5. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás 
 
 
1. SZMSZ módosítás, Közbeszerzési Bíráló Bizottság megszüntetése 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az írásos elıterjesztést. A Képviselı-testület 2012. 
február 27-i ülésén fogadta el az új közbeszerzési szabályzatot, mely alapján már nem kell az 
Önkormányzatnak állandó Közbeszerzési Bíráló Bizottságot felállítania, csak eseti 
Bizottságot az adott feladattal kapcsolatosan. Ebbıl következik, hogy szükséges az SZMSZ-t 
módosítani, amely kiveszi a rendeletbıl az állandó bizottságot. 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı pontosításra hívta a figyelmet a határozati javaslatnál, a 
Közbeszerzés Bíráló Bizottság esetében az elnök megbízatása is legyen visszavonva. 
 
 
Siklósi István polgármester a javaslattal és annyi pontosítással, hogy március 7-i dátum se 
szerepeljen a határozatban, szavazást kért. 
 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
119/2012.(III.08.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 358/2010.(X.15.) számú 
határozatával tudomásul vett bizottsági tagok közül a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
elnökének és tagjainak megbízatását visszavonja.  
A Képviselı-testület a többi Bizottság összetételén nem változtat. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: azonnali 
 
 
Kovács Lászlóné képviselı felvetette, ha a rendelet március 9-én lép hatályba, a mai ülésen 
lehet-e új bizottságot létrehozni, mőködtetni? 
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Siklósi István polgármester válaszként elmondta, az SZMSZ-ben szabályozva van, hogy lehet 
eseti bizottságot létrehozni, most az fog megtörténni.  
 
 
Dr. Szathmáry Péter ügyvéd kiemelte, hogy a közbeszerzési szabályzat alapján történik meg 
az eseti bizottság felállítása, és ez az eseti bizottság fogja a jelenlegi közbeszerzésnek a 
bírálatát végezni. A következı határozatba be lehet írni, hogy nem az SZMSZ-ben szereplı 
Közbeszerzési, Bíráló Bizottság feladata, hanem a megválasztásra kerülı eseti bizottság fogja 
tárgyalni a közbeszerzést.  
 
 
Frey Mihály aljegyzı jogszabályra hivatkozva jelezte, a mai napon kihirdetett rendelet is csak 
a holnapi nap léphet hatályba, az azonnali hatálybaléptetést nem engedélyezi a 
jogszabályszerkesztés. Ellentétes dolog nem áll fenn, a jelenlegi SZMSZ eseti bizottság 
felállítását lehetıvé teszi a mai döntéssel.  
 
 
/Debreczeni Gábor megérkezett az ülésre, jelenlévı képviselı-testületi tagok száma: 9./ 
 
 
Siklósi István polgármester az SZMSZ módosítását bocsátotta szavazásra, a rendelet 
megalkotásához minısített többségi (7 igen) szavazat szükséges.  
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete   

Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló  
11/2007.(V. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

 
13/2012.(III.09.) önkormányzati rendelete 

 
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv melléklete./ 
 
 
2. Eseti Közbeszerzési Bíráló Bizottság létrehozása 
 
 
Siklósi István polgármester a jogszabálynak megfelelıen, az írásban kiosztott javaslat alapján 
a határozati javaslat elfogadását bocsátotta szavazásra. 
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
120/2012.(III.08.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mezıberény város közbeszerzési 
szabályzat 4.3.1. pontja alapján 2012. március 8-tól a „Geotermikus energiahasznosítás 
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Mezıberényben” elnevezéső projekt visszasajtoló kút továbbfúrására és csıvezeték rendszer 
anyagminıségének megváltoztatására kiírt pályázattal kapcsolatos Közbeszerzési Bíráló 
Bizottságot állít fel, egyben tagjainak az alábbi személyeket bízza meg: 

- Frey Mihály aljegyzı Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke 
- Borgula Péter beruházási csoportvezetı Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja 
- dr. Szathmáry Péter ügyvéd Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja 
- Kovács Edina képviselı Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja – tanácskozási joggal 
- Harmati László képviselı Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja – tanácskozási joggal 
- Kovács Lászlóné képviselı Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja – tanácskozási joggal 

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság megbízatása a „Geotermikus energiahasznosítás 
Mezıberényben” elnevezéső projekt visszasajtoló kút továbbfúrására és csıvezeték rendszer 
anyagminıségének megváltoztatására kiírt pályázattal kapcsolatos közbeszerzési elbírálással 
kapcsolatosan történik, a megvalósulást követıen a bizottsági tagok megbízatása megszőnik. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: értesítésre azonnal 
 
 
Siklósi István polgármester felfüggesztette a képviselıtestületi ülést az eseti Közbeszerzési 
Bíráló Bizottság ülésének idejére. 
 
Szünet 
 
A képviselı-testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság ülése után folytatta a munkáját. 
 
3. „Geotermikus energiahasznosítás Mezıberényben” elnevezéső projekt visszasajtoló kút 

továbbfúrására és csıvezeték rendszer anyagminıségének megváltoztatására beérkezett 
ajánlat tárgyalása  

 
 
(Az ülésen megjelent az Aquaplus Kft. részérıl Fekete Ferenc gépészeti igazgató és Németh 
Ambrus kútfúrási igazgató.) 
 
  
Siklósi István polgármester közölte, hogy egy ajánlat érkezett a kiírásra, az Eseti 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság a kivitelezı által tett árajánlatot érvényesnek tekintette, 
tárgyalásra alkalmasnak találta. Az ajánlatban az szerepel, hogy a visszasajtoló kút 
továbbfúrási munkáit nettó 13.989.000,-Ft, a csıvezeték rendszer anyagminıségének 
megváltoztatása munkáit nettó 28.704386,-Ft összegért tudja vállalni a kivitelezı Aquaplus 
Kft. 
 
 
Harmati László képviselı az ajánlattevık felé élt kérdéssel. A csıvezeték kiválasztásánál, a 
mőanyagcsı lefektetésének munkadíja a szakemberek szerint kevesebb költséget igényel, 
mennyivel tudnák csökkenteni az ajánlatukat ennél a résznél? 
 
 
Fekete Ferenc az Aquaplus Kft. képviselıje válaszként elmondta, a csıtípusnál egy speciális 
anyagról van szó, a magas hımérséklet tőrésére alkalmas, speciális módszerrel történik 
lefektetése. A technológiában gyorsabb, de azt nem tudja megmondani, hogy a lefektetés 
mennyivel olcsóbb.  
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Nagy Sándor képviselı az ajánlatokat elemezve tudatta, hogy a korábban benyújtott acélcsı 
használat esetén történt számításokhoz képest a mőanyagcsı fektetésének munkadíja durván 
másfélszeres. 
 
 
Siklósi István polgármester a kivitelezıktıl arra várt választ, mennyit tudnak engedni az 
ajánlati árból. A tárgyalási alap 42.693.386,-Ft. 
 
 
Fekete Ferenc az Aquaplus Kft. képviselıje jelezte, hogy a nettóban számolt áraknál kb. 5%-
os árrést fel tudnak vállalni. 
 
 
Siklósi István polgármester jelezte, az önkormányzat 10%-ot szeretné elérni.  
 
 
Fekete Ferenc az Aquaplus Kft. képviselıje konzultációs lehetıséget kért, egyeztetniük 
szükséges. 
 
 
A polgármester szünetet rendelt el. 
 
 
Fekete Ferenc az Aquaplus Kft. képviselıje ismertette, hogy egyeztetve egy-két beszállítóval, 
és nem gátat szabni a további munkának, meg kívánják adni a 10% árengedményt. Ez a 
beruházás már jó ideje húzódik, kérésük lenne, hogy a szerzıdéskötés minél hamarabb 
történjen meg az érdemi munka megkezdése érdekében. A kedvezményt mindenegyes tétel 
egységes 10%-kal történı elengedésével adják meg.  
 
 
Dr. Szathmáry Péter ügyvéd összegezte az elmondottakat. Az ellenszolgáltatás nettó értéke: 
visszasajtoló kút továbbfúrása: 12.590.100,-Ft, csıvezeték rendszer anyagminıségének 
megváltoztatása: 25.833.947,-Ft, összesen: nettó 38.424.047,-Ft. Az Eseti Közbeszerzési 
Bíráló Bizottság jegyzıkönyvében rögzítésre kerül az ajánlat, a szerzıdés majd a  
jegyzıkönyv mellékleteként fog szerepelni. A szerzıdéskötés tervezett idıpontja március 12.   
 
  
Siklósi István polgármester a jogszabályoknak megfelelıen, határozathozatalt kért arról, hogy 
a testület az ajánlatot a végleges ajánlati árakkal visszautalja a Közbeszerzési Bíráló 
Bizottságnak, az írásbeli szakvélemény megfogalmazása érdekében. 
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
121/2012.(III.08.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a „Geotermikus energiahasznosítás 
Mezıberényben” elnevezéső projekt visszasajtoló kút továbbfúrására és csıvezeték rendszer 
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anyagminıségének megváltoztatására beérkezett ajánlat megtárgyalását az Apuaplus Kft által 
ismertetett végleges ajánlati árakkal befejezettnek nyilvánítja, és visszautalja a Közbeszerzési 
Bíráló Bizottságnak az írásbeli szakvélemény megfogalmazása érdekében.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
Siklósi István polgármester felfüggesztette a képviselıtestületi ülést az eseti Közbeszerzési 
Bíráló Bizottság ülésének idejére. 
 
(Az Aquaplus Kft. részérıl Fekete Ferenc és Németh Ambrus eltávoztak az ülésrıl.) 
 
Szünet 
 
A képviselı-testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság ülése után folytatta a munkáját. 
 
 
4. „Geotermikus energiahasznosítás Mezıberényben” elnevezéső projekt visszasajtoló kút 

továbbfúrására és csıvezeték rendszer anyagminıségének megváltoztatása tárgyában 
lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala. 

 
 
Siklósi István polgármester ismertette az Eseti Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatát, 
melyet szavazásra bocsátott. 
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
122/2012.(III.08.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
javaslata alapján a „Geotermikus energiahasznosítás Mezıberényben” elnevezéső projekt 
visszasajtoló kút továbbfúrására és csıvezeték rendszer anyagminıségének megváltoztatása 
tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, mint lezáró döntést 
meghozó az Aquaplus Kútfúró, Építı és Termál-energetikai Kft. (6726 Sándorfalva, 
Sövényházi út 1.sz.) ajánlatát nyilvánítja érvényesnek, mint egyetlen érvényes ajánlatot 
benyújtó ajánlattevıt az eljárás nyerteseként hirdeti ki. Az ellenszolgáltatás nettó értéke: 
visszasajtoló kút továbbfúrása: 12.590.100,-Ft, csıvezeték rendszer anyagminıségének 
megváltoztatása: 25.833.947,-Ft, összesen: nettó 38.424.047,-Ft. A képviselı-testület 
felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerzıdés megkötésére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
Harmati László képviselı megkérdezte, a fedezet biztosított-e a költségvetésben? 
 
 
Siklósi István polgármester tudomása szerint a fedezet biztosítva van a költségvetésben, a 
bontási jegyzıkönyvben szerepel a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke.  
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/Dr. Burján Katalin megérkezett az ülésre, jelenlévı képviselı-testületi tagok száma: 10 fı./ 
 
 
5. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás 
 
 
Siklósi István polgármester az írásos elıterjesztés szerint átcsoportosításról, 
fedezetbiztosításról kért döntést. Könyvtári támogatásra az elızı évi állománygyarapításra 
fordított összeg alapján biztosítanak támogatást, míg a közmővelıdési támogatást a tárgyévre 
vonatkozó önkormányzati költségvetési rendelet külön fejezetben megjelölt saját forrás 
alapján lehet kérelmet benyújtani. A sürgısséget az indokolja, hogy a kérelmet március 25-ig 
lehet benyújtani. Mivel a költségvetési rendelet nem tartalmaz ilyen jellegő kiadást, ezért 
szükséges határozatot hozni. Az önkormányzat közmővelıdésre fordított kiadását a központi 
költségvetés egy maghatározott összeggel kiegészíti, mely összeg a közösségi színterek 
technikai, mőszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására fordíthatja. A 
határozatban elfogadott összeg a költségvetési rendelet módosításakor átvezetésre kerül.  
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
  
123/2012.(III.08.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
átcsoportosításról, rendelkezik: 
Mezıberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése: 
1.4.4.1 cím: OPSKK felhalmozási kiadások - Helyi közmővelıdési tevékenység  
           egyéb beruházási kiadások elıirányzatát                                                        250 e Ft-tal 
és ezzel egyidejőleg csökkenti 
1.0.4.2 cím: Önk. Felhalmozási kiadások, Felújítási kiadások  
              elıirányzatán belül a Pályázati saját forrás alap biztosítása,   
              elkülönítése elıirányzatát                                            csökkenti   „-„         250 e Ft-tal 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 

 
 

Több bejelentés nem hangzott el. A polgármester befejezettnek nyilvánította a rendkívüli 
ülést.  
 

 
k.m.f. 

  
 
                Siklósi István                                                                    Frey Mihály  
                 polgármester                                                                     aljegyzı 
  
  
 
              Szekeres Józsefné                                                       Mezeiné Szegedi Erzsébet  
                 alpolgármester                                                                      képviselı 
                   jkv.hitelesítı                                                                    jkv.hitelesítı  


