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Kölked Község Képviselő-testülete 

 

5/2013. 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: 2013. május 16-án 16.00 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános 

ülésén, a Hivatal tanácstermében 

 

Jelen vannak: Martényi János polgármester, Kiss Balázs alpolgármester, Csomor Tibor, 

Gerber Csaba, Muskát Zoltán képviselők. 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző, Varga Veronika kirendeltség-vezető, tanácskozási 

joggal meghívottak. 

 

Igazoltan távol: Müller Andrásné és Németh Zoltán képviselők. 

 

Martényi János: köszönti a Képviselő-testület tagjait és a tanácskozási joggal meghívottakat. 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésére Kiss 

Balázs és Gerber Csaba képviselőket kéri fel, melyet a testület egyhangúlag elfogadott. 

Előterjeszti a polgármester a napirendet.  

 

A napirendet a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el:  

 

 

Napirend 

 

1.) Kölkedi települési szilárdhulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére kiírt 

közbeszerzési eljárás összegezése 

Előadó: Martényi János polgármester 

 

 

 

1. napirend (jkv-hez mellékelve) 

 

 

 

Martényi János: a Dél-dunántúli Terület- és Gazdaságfejlesztő Nkft. megküldte az 

önkormányzatnak a közbeszerzést bíráló bizottság összegezését, illetve értékelését. A 

határozati javaslatot a képviselők megkapták. A Dél-Kom kft. nyerte meg a közbeszerzést, 

2013. május 31-ig megkötjük a közszolgáltatási szerződést. A szerződés a közbeszerzési 

eljárásnak megfelelve 5 évre szól. Tájékoztatom a testületet, hogy 2013-ban 4,2%-kal lehet 

megemelni a 2012. december 31-én érvényben lévő közszolgáltatási díjat. 2014. január 1-től 

miniszteri rendelet állapítja meg a települési szilárdhulladék közszolgáltatás díját. Javasolom 

a határozati javaslat elfogadását. 

 

Több hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

A képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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63/2013. (V.16.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzata mint ajánlatkérő által meghirdetett, „Kölked község 

települési szilárd hulladékának összegyűjtése, elszállítása és elhelyezése közszolgáltatási 

szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési Bírálóbizottság 

javaslatát figyelembe véve és elfogadva az alábbi döntést hozzuk: 

Nyertes ajánlattevő: „Dél-Kom” Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Kft. (7632 Pécs, 

Siklósi út 52.) 

Ajánlati árai: 

- gyűjtőedények ürítésének díja 2013. évben: nettó  2,8363 Ft/liter/ürítés + 27% ÁFA (0,7658 

Ft/liter/ürítés), mindösszesen: 3,6021 Ft/liter/ürítés. 

- többletthulladék gyűjtőzsák díja 2013. évben: nettó 361 Ft/db + 27% ÁFA (97 Ft/db), 

mindösszesen: 458 Ft/db. 

A polgármester gondoskodjon a határozatnak a közbeszerzést lefolytató Dél-Dunántúli 

Terület- és Gazdaságfejlesztő Szolgáltató Nonprofit Kft-hez való haladéktalan eljuttatásáról. 

Felelős: Martényi János polgármester 

Határidő: 2013. május 16. 

 

 

Több napirend nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

Martényi János      Zimmermann-né dr. Kovács Anikó 

 polgármester             jegyző 

 

 

 

 

 

 

  Kiss Balázs          Gerber Csaba 

  jkv. hitelesítő          jkv. hitelesítő 


