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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 5-i rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Parti Mihály alpolgármester, Dr. Egedy Zsolt, 

Mészáros Lászlóné, Gulykáné Gál Erzsébet, Murvainé Kovács Rita, Kovács László, Fekete Tibor 

képviselők 

 

Képviselő-testület tagjai: 8 fő. 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Kelemen Tibor aljegyző, Fiala Károly Településfejlesztési 

Osztályvezető, Mádi Csaba Mikro-Voks kezelő, Egedi Eszter jegyzőkönyvvezető 

 

Meghívottként jelen volt: Gáspár Csaba, az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Tóth Róbert 

közbeszerzési tanácsadó, Nagy Róbert, az AKVIRON Kft. ügyvezető igazgatója, Frenyó Csaba, a DTRT 

Kft. ügyvezető igazgatója, Sós Viktor – DTRT Kft. 

 

Állampolgári megjelenés: 1 fő 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapította, 

hogy a Képviselő-testületi ülés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2007. 

(VI.29.) számú rendelet értelmében került összehívásra. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 fővel 

határozatképes. 

 

Ismertette a Képviselő-testületi ülés napirendi pontját.  

 

Napirend:          Előadó 
    

Nyílt ülés:  

 

1. A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú    Romhányiné dr. Balogh Edit 
„Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú   Polgármester 

projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak  

megvalósítása tárgyában az 1. számú vállalkozói követeléssel  

kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont elfogadásáról.  

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a meghívóban 

szereplő napirendi pontot elfogadta. 

 

- - - 

 

1./ Napirendi pont tárgya: A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú „Abony 

Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú 

projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak 

megvalósítása tárgyában az 1. számú vállalkozói 

követeléssel kapcsolatos döntések meghozatalára 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, hogy azért szükséges a 60 

napos hosszabbítás, hogy kiderüljön, lehívhat-e többletforrást az önkormányzat hogy közbeszerzési eljárást 

tudjon lefojtatni. Egy üzemképes szennyvíztisztító épül. Elismeri, hogy voltak tervezésbeli és előre nem 
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látható hibák, például az időközben amortizálódott részeket cserélni kellett. Az Önkormányzat érdeke, hogy 

állami forrásból készüljenek el a javítások.  

 

Kovács László: Érdeklődött, hogy miért nem került sor tervellenőr alkalmazására. Megkérdezte, hogy 

amennyiben nem ítélik meg a 41 millió forint állami támogatást, abban az esetben be tudja-e az 

Önkormányzat perelni a Kristály Kft-t, hiszen a cég által elkészített nem működőképes terv miatt került 

hátrányba az Önkormányzat. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy egy tervellenőr sem garantálja, hogy minden hibátlanul 

működjön, mint például a Kostyán Andor Rendelőintézet esetében. A Kristály Kft-hez ügyvédi felszólítás 

ment, a cég visszaírt, hogy addig szól az ő jogosultsága, amíg az engedélyek meg nem születnek. Azt 

követően nem vállal felelősséget. Véleménye szerint most az a lényeges, hogy a szükséges forrásokat 

megkapja a beruházás, nem pedig az, hogy a Kristály Kft. perelhető-e.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Sérelmezte, hogy a hibákról a Hivatal már májusban tudott, ám ő képviselőként csak 

augusztusban. Már a közbeszerzési kiírásában probléma volt. A közbeszerzés során nem tervdokumentációt, 

hanem kiviteli tervet kaptak meg a kivitelezők. Ilyen formában nem körültekintően lett az összeg 

meghatározva. Elmondta, hogy többször tett utalást arra még régebben, hogy a bérleti díjat ne engedjék meg 

a napi kiadásokra fordítani, mert akkor most lenne egy tartalék.  

Reméli, hogy az irányítóhatóság sem a műszaki tartalmon, sem a pénzösszegen nem fog csökkenteni.  

Várja azt a választ, hogy ki hozta az Önkormányzathoz a Kristály tervezőirodát. Érzése szerint valakihez 

kötődése van a Kft-nek.  

Ha jól tudja, a teljes műszaki átadás-átvételig van a Kristálynak felelőssége. 

Javasolja dr. Balogh Pál jegyzőnek egy összefoglaló jogi anyag elkészítését, hogy a Kristály Kft-vel 

szemben milyen jogi követelései lehetnek az Önkormányzatnak. Véleménye szerint a követelt összeg nem 

lehet kevesebb, mint a plusz műszaki tartalom miatt az irányítóhatóság által jóváhagyott összeg.  

Megkérdezte, hogy az irányítóhatóság részére jelezte-e a projektmenedzser, hogy a tervezéssel probléma 

van? 

Javasolta a határozati javaslat 5. pontjából Kemecsei Antalt kivenni az Ad-Hoc Bizottság tagjai közül, 

továbbá Nagy Róbert műszaki ellenőrt bevenni a Bizottság tagjai közé.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?  

 

Kovács László: Véleménye szerint a beruházás nem állhat meg. Javasolta a Kristály Kft. felelősségre 

vonását. 

 

Fekete Tibor: Véleménye szerint a közbeszerzésnek egyetlen problémája van. Van egy 100 %-os 

többletkövetelés, amely egy belátható, jóváhagyott követelés, amit szeretne az Önkormányzat az államtól 

megkapni, ám nem lehet minden részét kiírni. 70 %-a új elem, 30 %-a régi, hibás elem. Ezt a 30 %-ot nem 

lehet közbeszereztetni, és a hibát okozónak kéne megtérítenie, vállalnia érte a felelősséget. Véleménye 

szerint alaposan meg kell vizsgálni, valamint el is kell indítani az eljárást. Mindenki felelős a saját 

tevékenységéért.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Közreműködő szervezetnél változás bejelentővel 90 napos 

szerződéshosszabbítás lehet. Mennyi a közbeszerzési eljárás díja? 

 

Tóth Róbert: 350.000 forint + Áfa.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit:  

Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjának módosításáról: 60 nap 

helyett, 90 napos szerződéshosszabbítás. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 90 

napos szerződéshosszabbítást támogatták. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 4. pontjában található 

közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, amely értelmében Tóth Róbert közbeszerzési tanácsadót 350.000 forint 

+ Áfa összegben bízzák meg.  

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett Tóth 

Róbert megbízását támogatták.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 5. pontjában található Ad-Hoc 

Bizottsági tagok névsoráról, mely a következőre módosul: Tóth Róbert, Gáspár Csaba, Nagy Róbert, dr. 

Balogh Pál, Vargáné Francsák Hajnalka. Elnök: Tóth Róbert.  

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az Ad-

Hoc Bizottság névsorát elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy a fentebbi módosításokkal együtt fogadják el az egész határozati 

javaslatot. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

módosításokkal együtt elfogadta a határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 

 

170/2014.(VIII.05.) számú képviselő-testületi határozat 

A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének 

korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak megvalósítása 

tárgyában az 1. számú vállalkozói követeléssel kapcsolatos döntések meghozataláról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DTRT Vízépítő és Környezetgazdálkodási Kft. 

(3300 Eger, Knézich Károly utca 30., képviselő: Frenyó Csaba, adószám:14023509-2-10) által 2014. 

július 28.-án benyújtott 1. számú vállalkozói követelésében foglaltakat megismerte. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Önkormányzat és a DTRT Vízépítő 

és Környezetgazdálkodási Kft. (3300 Eger, Knézich Károly utca 30., képviselő: Frenyó Csaba, 

adószám:14023509-2-10)közötti szerződéses megállapodás - a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 

azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC 

Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak megvalósítása tárgyában- a teljesítési határidő 90 

nappal történő meghosszabbításához. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület a Közreműködő Szervezet 1. számú vállalkozói 

követelésben foglaltak jóváhagyását követően közbeszerzési eljárást ír ki. 

 

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú 

„Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv 

szerinti kivitelezési feladatainak megvalósítása tárgyában az 1. számú vállalkozói követeléssel 

kapcsolatos közbeszerzési feladatok teljes körű lefolytatásával Tóth Róbert közbeszerzési tanácsadót 

(Kár-Mentor Bt.) bízza meg. A megbízási díja 350.000 Ft + Áfa, melynek fedezete az Abony Város 
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Önkormányzat Városi tevékenység 730259/011130 kormányzati funkciókódon a 0533683. 

közbeszerzési szolgáltatási soron biztosított. 

 

5. Abony Város Önkormányzat Képviselő- a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú „Abony 

Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti 

kivitelezési feladatainak megvalósítása tárgyában az 1. számú vállalkozói követeléssel 
kapcsolatos - bíráló bizottsági - feladatok ellátásával  

m e g b í z z a 

Tóth Róbert közbeszerzési tanácsadó – Kár-Mentor Bt. 

Gáspár Csaba ügyvezető igazgató – Daköv Kft. 

Nagy Róbert – műszaki ellenőr 

dr. Balogh Pál jegyző - Abonyi Polgármesteri Hivatal 

Vargáné Francsák Hajnalka – Abonyi Polgármesteri Hivtal 

 

A Közbeszerzési Ad-Hoc Bíráló Bizottság elnökének  Tóth Róbertet választja meg. 

 

6. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásában közreműködik:   

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

 Titkárság 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Pati Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor János aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 DTRT Kft. 

 Kár-Mentor Bt. 

 Akviron Kft. – mint műszaki ellenőri szervezet 

 Hundert Wasser Kft. – mint projektmenedzsment 

 Daköv Kft. 

 

Kérte a Képviselő-testületet, hogy szavazzon dr. Balogh Pál és ifj. dr. Tóta Áron felkéréséről összefoglaló 

jogi anyag elkészítésére, hogy a Kristály Kft-vel szemben milyen jogi követelései lehetnek az 

Önkormányzatnak. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

javaslatot támogatta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

171/2014.(VIII.05.) számú képviselő-testületi határozat 

A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének 

korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak megvalósítása 

tárgyában az 1. számú vállalkozói követeléssel kapcsolatos döntések meghozataláról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri dr. Balogh Pál jegyzőt valamint ifj. dr. Tóta Áron 

ügyvéd urat, Abony város jogi tanácsadóját, egy az Abony Város Önkormányzat és Kristály Kft. közötti 

szerződés teljesítésével kapcsolatos állásfoglalás elkészítésére, a tervezési hibákból fakadó jogi lépések 

vizsgálatára. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásában közreműködik:   

 dr. Balogh Pál jegyző 

 dr. Tóta Áron 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Pati Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor János aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 ifj. dr. Tóta Áron 

 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Mivel több napirend és hozzászólás nyílt ülésen nem volt, így Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

asszony az ülést bezárta.  

 

 

 

 

 

 

K.m.f 

 

 

 

 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit               Kelemen Tibor 

                         polgármester                      aljegyző 

 

 

 


