Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szám:
Határozatok száma:
Rendeletek száma:

13/2017.
203/2017. (10.12.) - 207/2017. (10.12.)
-

JEGYZŐKÖNYV
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. október 12-én megtartott nyílt, rendkívüli üléséről
Tárgyalt napirendi pontok:
1. Önkormányzati feladatellátást támogató fejlesztések című pályázat keretében az
Ifjúság úti orvosi rendelő felújítása pótmunkákhoz kapcsolódóan a közbeszerzési
eljárás lefolytatásához szükséges Bíráló Bizottság tagjainak jóváhagyása
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
2. Önkormányzati feladatellátást támogató fejlesztések című pályázat keretében a
„Vállalkozási szerződés keretében gyermekorvosi és felnőtt háziorvosi rendelő
felújításához kapcsolódó pótmunka elvégzése” elnevezés alatt lefolytatandó
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyása
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
3. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 07-én
meghozott 197/2017.(09.07.) Kt. határozatának visszavonása
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
4. Döntés a pótmunkák módosított költségvetésének elfogadásáról
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 12-én 18:00
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Képviselők:

Dr. Sajtos Sándor polgármester
Csörgő Mihály alpolgármester
Gaál Sándorné
Kubanek István
Nagyházu Miklós
Dr. Pálvölgyi Tamás
Schottner Jánosné
Vaczó Zoltán

Távol maradt képviselő:

Karácsony Ádám

Tanácskozási joggal:

Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző

Meghívott:

Ferenczy Barbara pályázati referens
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Dr. Sajtos Sándor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 8
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta.
Ismertette a napirendet, javasolta annak elfogadását, kérdezte a képviselőket, aki a javaslattal
egyetért, kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
203/2017. (10.12.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet
elfogadta.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Polgármestert

a

határozat

1. npr. Önkormányzati feladatellátást támogató fejlesztések című pályázat keretében az
Ifjúság úti orvosi rendelő felújítása pótmunkákhoz kapcsolódóan a közbeszerzési
eljárás lefolytatásához szükséges Bíráló Bizottság tagjainak jóváhagyása
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter
az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3.
melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerint. A pályázatra önkormányzatunk az önrésszel
együtt, 29.138.939,-Ft összértékben nyújtott be támogatási kérelmet, melyből a
Belügyminisztérium döntése alapján 24.083.333.000,- Ft támogatási összeget kapott meg,
5.055.606 Ft önrész mellett.
Az egészségügyi alapellátást biztosító intézmény folyamatos működésének fenntartása miatt,
a tervezői költségvetési kiírást alátámasztó részletes feltárási munkák, nem tudtak teljes
körűen megvalósulni.
A beruházás megvalósítása során, az időközben feltárt hiányosságok pótlására a kivitelező
pótmunkaigényt nyújtott be. Azt a felelős műszaki ellenőr indokoltnak fogadta el.
Mivel az így keletkezett többletköltség miatt a beruházás összértéke az összevonási
kötelezettség okán eléri a nemzeti határértéket, ezért az önkormányzat a pótmunka
kivitelezésére vonatkozóan közbeszerzési eljárást köteles lefolytatni. Az eljáráshoz
kapcsolódóan Bíráló Bizottságot jelöl ki, melynek tagjaiként a következő személyeket
határozza meg:
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosítja: Nagy Árpád felelős műszaki szakértő
Pénzügyi szakértelmet biztosítja: Seres Adrienn megbízott pénzügyi csoportvezető
A közbeszerzési és jogi szakértelmet biztosítja: dr. Bosnyák Judit ügyvéd, közbeszerzési
szakértő
A fentiekben előadott tények ismeretében kérte a Képviselő-testületet a határozati javaslat
elfogadására. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
204/2017. (10.12.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Önkormányzati feladatellátást támogató fejlesztések című pályázat
pótmunka kivitelezőjének beszerzésére közbeszerzési eljáráshoz
kapcsolódó Bíráló Bizottságába, mint Ajánlatkérő, szakértőként az alábbi
személyeket delegálja:
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A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmének biztosítására:
Nagy Árpád okleveles építész üzemmérnök, igazságügyi és építésügyi
szakértő
A közbeszerzés pénzügyi szakértelmének biztosítására:
Seres Adrienn mb. pénzügyi csoportvezető
A közbeszerzés jogi és közbeszerzési szakértelmének biztosítására:
Dr. Bosnyák Judit ügyvéd, közbeszerzési szakértő
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert megbízólevelek
aláírására, a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2017. október 13.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

2. npr. Önkormányzati feladatellátást támogató fejlesztések című pályázat keretében a
„Vállalkozási szerződés keretében gyermekorvosi és felnőtt háziorvosi rendelő
felújításához kapcsolódó pótmunka elvégzése” elnevezés alatt lefolytatandó
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyása
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter
az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3.
melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerint. A pályázatra önkormányzatunk az önrésszel
együtt, 29.138.939,-Ft összértékben nyújtott be támogatási kérelmet, melyből a
Belügyminisztérium döntése alapján 24.083.333.000,-Ft támogatási összeget kapott meg,
5.055.606,- Ft önrész mellett.
Az egészségügyi alapellátást biztosító intézmény folyamatos működésének fenntartása miatt,
a tervezői költségvetési kiírást alátámasztó részletes feltárási munkák nem tudtak teljes
körűen megvalósulni.
A beruházás megvalósítása során, az időközben feltárt hiányosságok pótlására a kivitelező
pótmunkaigényt nyújtott be. Azt a felelős műszaki ellenőr indokoltnak fogadta el.
Mivel az így keletkezett többletköltség miatt a beruházás összértéke az összevonási
kötelezettség okán eléri a nemzeti határértéket, ezért az önkormányzat a pótmunka
kivitelezésére vonatkozóan hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást köteles
lefolytatni.
A közbeszerzési eljárás becsült értékének megállapítása, a 2015. évi CXLIII. törvény 28. §-a,
valamint a tervezői költségbecslés, továbbá a 2015. évi CXLIII. törvény 19. §-ában
meghatározott egybeszámítási szabályokat figyelembe véve került meghatározásra.
Fentiek szerint a jelen eljárásban lefolytatott közbeszerzés becsült értéke:
összesen nettó: 10.938.537,- Ft
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összesen bruttó:

13.891.942,- Ft

Melynek a Kbt. 19. §-ára figyelemmel meghatározott, a teljes beruházásra egybeszámított
becsült értéke:
összesen nettó:
32.834.772 Ft
összesen bruttó:
41.700.160 Ft
Az eljárás megindításra, a kapcsolódó dokumentáció Képviselő-testületi jóváhagyását
követően kerül sor.
A fentiekben előadott tények ismeretében kérte a Képviselő-testületet a határozati javaslat
elfogadására. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
205/2017. (10.12.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Önkormányzati feladatellátást támogató fejlesztések című pályázathoz
kapcsolódóan, az Ifjúság úti orvosi rendelő felújítási pótmunkáinak
elvégzésére a „Vállalkozási szerződés keretében gyermekorvosi és felnőtt
háziorvosi rendelő felújításához kapcsolódó pótmunka elvégzése”
elnevezésű közbeszerzési eljárást folytat le.
A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást és dokumentációt elfogadja és
felhatalmazza a Polgármestert az eljárás megindítására, a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2017. október 13.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

3. npr. Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. szeptember 7-én
meghozott 197/2017. (09.07.) Kt. határozatának visszavonása, valamint döntés a
pótmunkák módosított költségvetésének elfogadásáról.
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter
az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3.
melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerint. A pályázatra önkormányzatunk az önrésszel
együtt, 29.138.939,-Ft összértékben nyújtott be támogatási kérelmet, melyből a
Belügyminisztérium döntése alapján 24.083.333.000,-Ft támogatási összeget kapott meg,
5.055.606,-Ft önrész mellett.
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Az egészségügyi alapellátást biztosító intézmény folyamatos működésének fenntartása miatt,
a tervezői költségvetési kiírást alátámasztó részletes feltárási munkák, nem tudtak teljes
körűen megvalósulni.
A beruházás megvalósítása során, az időközben feltárt hiányosságok pótlására a kivitelező
pótmunkaigényt nyújtott be. Azt a felelős műszaki ellenőr indokoltnak fogadta el. A kivitelező
által benyújtott többlet igény értéke bruttó 12.504. 137,- Ft, melyről a Képviselő-testület
szeptember 07-i ülésén jóváhagyólag döntött a 197/2017. (09.07) számú határozatában.
A eredeti kiírásban rögzített műszaki tartalom megvalósítása során, újabb többletköltségként
bruttó 1.387.805,-Ft igényt jelzett a műszaki ellenőr és a megrendelő irányába. Ezért a
korábban meghozott határozatot visszavonni szükséges, helyébe a módosított összegű forrás
biztosítása kerül.
A fentiekben előadott tények ismeretében kérte a Képviselő-testületet a határozati javaslatok
elfogadására. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki a 197/2017. (09.07.) számú határozatot visszavonására vonatkozó javaslat
elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
206/2017. (10.12.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
„Önkormányzati feladatellátást támogató fejlesztések” című pályázathoz
kapcsolódó 197/2017(09.07) számú határozatát visszavonja, és ezzel
egyidőben hatályon kívül helyezi.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a Képviselőket, aki az orvosi rendelő felújításához kapcsolódó
pótmunkák többletköltségének biztosítását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
207/2017. (10.12.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
„Önkormányzati feladatellátást támogató fejlesztések” című pályázatból
megvalósuló Ifjúság úti orvosi rendelő felújításához kapcsolódó pótmunkát
megalapozottnak tekinti, annak költségvetését elfogadja.
A többletköltség összegét, bruttó 13. 891.941 Ft-ot a tételes költségvetési
kimutatás alapján, a műszaki ellenőr jóváhagyásával a költségvetés K71
(felújítások) sorának terhére biztosítja és felhatalmazza a polgármestert a
kapcsolódó eljárás lefolytatására, valamint a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Több napirendi pont nem lévén Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselőtestület munkáját és az ülést 18:19 órakor bezárta.
K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző
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