
                                                                         
 
Iktatószám:      5781/15 /2014. 
mell: 1 pld jelenléti ív 
           

 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 
Készült: Gyula – Elek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsának 2014. október 28.-én (kedden) 08.00 órai kezdettel a Gyula Város 
Polgármesteri Hivatal polgármesteri irodájában megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: 

a Társulási Tanács részéről:  
Dr. Görgényi Ernő Gyula Város Polgármestere,  
Pluhár László Elek Város Polgármestere  
 

meghívottak:  
Daróczi László munkaszervezet vezető,  
Virányi István munkaszervezeti tag 

 
 
Dr. Görgényi Ernő üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a tanács határozatképes, az 
ülésen mind a két tag jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Pluhár Lászlót, aki a 
jelölést elfogadja. 
Az Elnök szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot, melyet a jelen lévő 2 képviselő 
egyhangú igen szavazattal elfogad, ennek megfelelően az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
 
 
Napirend: 
 

1. „Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Program megvalósításához kapcsolódó mechanikai 
hálózattisztítási, mosatási feladatok ellátása Gyula városában” tárgyú hirdetmény 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala. 

2. „Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Program megvalósításához kapcsolódó mechanikai 
hálózattisztítási, mosatási feladatok ellátása Elek városában” tárgyú hirdetmény 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala. 

3. Egyebek 
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1. „Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Program megvalósításához kapcsolódó 
mechanikai hálózattisztítási, mosatási feladatok ellátása Gyula városában” tárgyú 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala. 
 
Daróczi László tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító 
Program megvalósításához kapcsolódó mechanikai hálózattisztítási, mosatási feladatok 
ellátása Gyula városában tárgyú munkákra kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárásra, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (5700 Gyula, Szent László u. 
16.) a pályázatát határidőre leadta, a Bíráló Bizottság a beérkezett ajánlatot elbírálta, a 
bizottság javaslatát a megküldött szakvélemény tartalmazza. 
 
Dr. Görgényi Ernő szavazásra teszi fel az 1. napirendi pont határozati javaslatát, melyet a 
szavazásban részt vevő 2 tag egyhangú igen szavazattal elfogad és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
6/2014. (X.28.) TT. számú határozat 
Gyula - Elek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Gyula-Elek 
Ivóvízminőség-javító Program megvalósításához kapcsolódó mechanikai hálózattisztítási, 
mosatási feladatok ellátása Gyula városában tárgyú ajánlattételi felhívásra beérkezett 
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (5700 Gyula, Szent László u. 16.) 41.820.000.- Ft + Áfa 
összegű ajánlatát elfogadja. Felhatalmazza az Elnököt, a megbízási szerződés aláírására. 
   
Felelős:  Dr. Görgényi Ernő elnök 
    Daróczi László, munkaszervezet vezető 
Határidő: azonnal 
 
2. „Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Program megvalósításához kapcsolódó 
mechanikai hálózattisztítási, mosatási feladatok ellátása Elek városában” tárgyú 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala. 
 
Daróczi László tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító 
Program megvalósításához kapcsolódó mechanikai hálózattisztítási, mosatási feladatok 
ellátása Elek városában tárgyú munkára kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárásra, az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. (5600 Békéscsaba, 
Dobozi út 5.) a pályázatát határidőre leadta, a Bíráló Bizottság a beérkezett ajánlatot 
elbírálta, a bizottság javaslatát a megküldött szakvélemény tartalmazza. 
 
Dr. Görgényi Ernő szavazásra teszi fel az 2. napirendi pont határozati javaslatát, melyet a 
szavazásban részt vevő 2 tag egyhangú igen szavazattal elfogad és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
7/2014. (X.28.) TT. számú határozat 
Gyula - Elek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Gyula-Elek 
Ivóvízminőség-javító Program megvalósításához kapcsolódó mechanikai hálózattisztítási, 
mosatási feladatok ellátása Elek városában tárgyú ajánlattételi felhívásra beérkezett 
ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) 
7.680.000.- Ft + Áfa összegű ajánlatát elfogadja. Felhatalmazza az Elnököt a megbízási 
szerződés  aláírására. 
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Felelős:  Dr. Görgényi Ernő elnök 
    Daróczi László, munkaszervezet vezető 
Határidő: azonnal 
 
3.    Egyebek: 
Daróczi László tájékoztatja a jelenlévőket a Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Program 
jelenlegi állásáról. Elmondja, hogy az illetékes hatóságok hozzájárultak a gyulai és eleki 
vízkezelési technológiák próbaüzemi idejének hat hónapról három hónapra való 
csökkentéséhez. A csökkentéssel a kivitelező vélhetően tartani tudja a szerződésben 
szereplő véghatáridőt, azonban a próbaüzemi költség csökkenése miatt a Támogatási 
Szerződést a jövőben módosítani kell. 
 
Továbbá emlékezteti a jelenlévőket egy korábbi eseményre, miszerint a Társulás és az 
építési beruházás kivitelezője, azaz a Békés Drén Kft. „Póthatáridő kitűzése” tárgyban, 
2014. szeptember 5-én rögzítésre került jegyzőkönyv tartalmának elfogadásához nem volt 
szükséges a Társulási Tanács döntése.  
Mivel vélhetően a kivitelezés véghatárideje is változni fog, ezért ez a Támogatási Szerződés 
és az építési kivitelezési szerződés módosítását is maga után vonhatja, így javasolja, hogy a 
jegyzőkönyv a Társulási Tanács  határozatával is kerüljön megerősítésre.  
 
A Társulási Tanács egyetért és meghozza alábbi határozatát: 
 
8/2014. (X.28.) TT. számú határozat 
Gyula - Elek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Gyula-Elek 
Ivóvízminőség-javító Program megvalósításához kapcsolódó építési beruházás 
kivitelezésével kapcsolatos „Póthatáridő kitűzése” tárgyú jegyzőkönyvben foglaltakat 
elfogadja.  
  
Felelős:  Dr. Görgényi Ernő elnök 
    Daróczi László, munkaszervezet vezető 
Határidő: azonnal 
 
Dr. Görgényi Ernő ezek után megköszöni a jelenlévők munkáját, elköszön és az ülést 08.40 
órakor bezárja. 

 


