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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Parád Nagyközség 2012. június 22-én megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésén 
 
 
Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint  
 
 
Mudriczki József polgármester:  
Köszönti a jelenlévőket, megnyitja az ülést. Ismerteti az ülés napirendi pontját.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag egyetért a napirendi pont tartalmával. 
 
 1./ Napirendi pont 

 
     ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0015 jelű pályázat 

megtárgyalása  
 
Mudriczki József polgármester:  
Volt nekünk egy benyújtott pályázatunk a  belterületet érintő újabb árokszakasz 
csapadékvízének elvezetésére és a Köves-patak belterületi szakaszának rekultivációjára. Ez a 
pályázat az elmúlt év második felében benyújtásra került a támogató szervezet befogadta. 
Kaptunk  február végén egy értesítést, hogy forrás hiány miatt elutasításra került, illetve, hogy 
tartalék listára helyezték a pályázatunkat. Ezt megelőzően, még december hónapban 
elindítottunk egy közbeszerzést, január 20-ig beérkeztek az ajánlatok, azonban érdemi döntés 
nem született tekintettel az előzőekben ismertetett körülményekre. Tény, hogy a 60 napos 
pályázat elbírálási határidő lejárt. Június 15-én kaptuk meg azt a levelet, amelyben arról 
értesítenek, hogy a tartalék listáról a támogatottak közé emeltek bennünket. 152.249.188.-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg.  
Kedden voltunk Miskolcon a Nordánál egyeztetni, hogy a megindított közbeszerzés és az idő 
múlása miatt mi a teendő, hogy járunk el szabályosan. Azt a felvilágosítást kaptuk, hogy a 
megindított közbeszerzés tovább folytatható, ez a szervezetük részéről a későbbiek során nem 
esik kifogás alá, azonban nem okoz jelentős késedelmet az sem, ha a korábbi eljárást 
eredménytelennek nyilvánítva, új tárgyalásos eljárásra kerül sor. Ez utóbbi javaslatot tartjuk 
minden szempontból elfogadhatónak és javasoljuk a korábbi pályázat érvénytelenítését, és 
ezzel egyidejűleg a támogatásra ítélt pályázatra kell kiírni egy új közbeszerzést. Ennek 
megfelelően két határozati javaslatot készítettünk, az egyik a régi közbeszerzési eljárás 
megszüntetése, visszavonása a másik az új közbeszerzés megindítása.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Az első változatban mennyi volt a pénz amit igényeltünk ?  
 
Mudriczki József polgármester:  
A medernél úgy volt a költségvetésben megadva, hogy kézi földmunka. A támogató úgy ítélte 
meg, hogy ezt géppel fogják csinálni és ezért módosította ezt a tételt, így közel 7,5 millió Ft-
tal csökkentette a támogatást.  
Az Émály úttól a volt rendőr szolgálati lakásig tart az árok felújítás. A Köves-patak belterületi 
szakasza is megújul, a park területén lévő Tarna pataki csatlakozási ponttól a Cifra utca 
végéig rendbe teszik a medret.  



 3 

 
Szakács József képviselő:  
A járda is benne van  a támogatási összegben?  
 
Mudriczki József polgármester:  
A járda nincs benne, nem engedélyezték ennek a beemelését a csapadékvíz elvezetési 
projektbe. A projekt lebonyolítója maradna az Éviber Kft. Három új árajánlatot kell kérnünk. 
Fedrid Kft 3780 Edelény, a ScmidtGép 2002 Kft. Budapest és a Mátraközmű Mélyépítő Kft. 
Gyöngyössolymos vállalkozásoktól.  
 
Szakács József képviselő:  
Mikor lesz győztes hirdetve ?  
 
Varró Gyula jegyző:  
augusztus első felében kerülhet sor a szerződéskötésre a kivitelezővel. Jó esetben augusztus 
végén, szeptember elején tudja megkezdeni a munkát.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, a januárban kiírt közbeszerzési pályázat 
eredménytelennek nyilvánításával, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
21/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a „Parád belterületi vízrendezése és a Köves-patak 
rendezése” című ÉMOP- 3.21/D-11-2011-0015 jelű 
pályázat kapcsán 2011. december hónapban meghirdetett 
közbeszerzési eljárást, amelyre ajánlattevők 2012. január 
20. napjáig nyújtották be pályázatukat eredménytelennek 
nyilvánítja. 
Az eredménytelennek nyilvánítás indoka, hogy a pályázat 
elbírálási határidőn belül a források teljes körű 
rendelkezésre állásáról nem született döntés. 
Az Észak-magyarországi Fejlesztési Ügynökség K-2012-
ÉMOP-3.2.1/D-11.-0060706/157 számon 2012. február 
28. napján arról tájékoztatta szervezetünket, hogy az 
önkormányzat pályázatát forráshiány miatt elutasította, 
illetve tartalék listára helyezte. 

 
Mudriczki József polgármester:  
Aki a határozati javaslatban, és az ajánlattételi felhívásban foglaltakkal egyetért, kérem 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.  
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Parád Nagyközség Önkormányzatának 
22/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a „Parád belterületi vízrendezése és a Köves-patak 
rendezése” című ÉMOP- 3.21/D-11-2011-0015 jelű 
pályázat kapcsán 2012. június 22. napjával hirdetmény 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról 
dönt. 
Az ajánlat tételi felhívás tartalmával a testület egyetért, a 
három kivitelező szervezet részére történő megküldésére 
és az eljárás lebonyolítására az ÉVIBER Kft-t mint 
projektmenedzser szervezetet, az önkormányzat  
megbízza.  
A közbeszerzési eljárás ismételt megindításának indoka, 
hogy az önkormányzat pályázata időközben a 
tartaléklistáról átkerült a támogatott pályázatok listájára és 
a projekt 152.249.188 Ft összegű vissza nem térítendő 
támogatásban részesült. 
Az Észak-magyarországi Fejlesztési Ügynökség K-2012-
ÉMOP-3.2.1/D-11.-0069020/157 számon  2012. június 
15-én erről tájékoztatta az önkormányzatot. 

 
Mudriczki József polgármester:  
Ha nincs más kérdés, hozzászólás megköszöni a megjelenést és bezárja az ülést.  

 
 

kmf. 
 
 
 
 

Mudriczki József                                             Varró Gyula 
       polgármester                                                       jegyző                          

 
 
 
 
 
                            Szakács József                                              Csortos György 
                              jkv. hitelesítő                                                  jkv. hitelesítő 

 
 
 
 
 

Bocsiné Lázár Éva 
jegyzőkönyvvezető 


