Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szám:
6/2018.
Határozatok száma:
51/2018. (04.19.) - 54/2017. (04.19.)
Rendeletek száma:
JEGYZŐKÖNYV
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. április 19-én megtartott nyílt üléséről
Tárgyalt napirendi pontok:
1. A PM_ONKORMUT_2018 kódjelű, „Önkormányzatitulajdonú belterületi utak szilárd
burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása
gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázat – döntés az indulásról és az
önrész biztosításáról
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
2. A PM_ONKORMUT_2018 kódjelű pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok elvégzésére
vállalkozóról döntés
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
3. Az „Építési beruházás a 1818/2016 (XII.22.) Korm. hat. alapján megítélt támogatás
felhasználása vonatkozásában – I.-II ütem” elnevezésű közbeszerzési eljárásról döntés
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 19-én 17:00 órakor a
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Képviselők:

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

Távol maradt képviselő:

Karácsony Ádám
Dr. Pálvölgyi Tamás

Tanácskozási joggal:

Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző

Meghívott:

-
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Dr. Sajtos Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel jelen
van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet és kérdezte a képviselőket, aki a
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a napirendet elfogadta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2018. (04.19.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet elfogadta.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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1. npr. A PM_ONKORMUT_2018 kódjelű, „Önkormányzatitulajdonú belterületi utak szilárd
burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása
gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázat – döntés az indulásról és
az önrész biztosításáról
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. 2018. március 21-én megjelent a Pest megyei
önkormányzatok belterületi útjainak fejlesztéseit támogató pályázati felhívás, melynek célja az
önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és
korszerűsítésének támogatása.
A rendelkezésre álló keretösszeg 7 milliárd forint. Az igényelhető támogatási összeg minimum 20 millió
Ft, maximum 150 millió Ft, Tahitótfalu adóerő-képességének függvényében a támogatás intenzitása
pedig 95%.
A pályázat keretében lehetőség nyílik a Petőfi Sándor utcának, a Viola utca Orgona és Sionhegyi út
közötti szakaszának és Bartók Béla út (Villasor) Szent Imre utca és Ereszvények utca közötti
szakaszainak burkolat-felújítására/kiépítésére, szegélyépítésre, járdajavításra, a csapadékvíz
elvezetésére szolgáló létesítmények felújítására, korszerűsítésére, az út tartozékainak és a
forgalomtechnikai létesítményeknek a felújítására, korszerűsítésére (korlátok, oszlopok, jelzőtáblák,
útburkolati jelek), az úthoz kapcsolódó közterületrendezésére.
A pályázat benyújtásának kötelező mellékletét képezi két testületi határozat. Egy, amelyben a testület
dönt a kérelem benyújtásáról, egy pedig az érintett helyrajzi számokkal az önrész biztosítását írja elő.
Az önrészt az önkormányzat a 2019 évi költségvetésének terhére írja elő.
A kivitelezéshez szakértői költségbecslés készül, amelynek alapján a pályázat során az építésre
elszámolható összeg bruttó 130.000.000,- forint. Felmerülnek - kötelező jelleggel - további költségek
(tervezés és engedélyek költsége, műszaki ellenőr díja, a nyilvánosság biztosítására vonatkozó
költségek, 13.000.000,- forint összegben), így a projekt becsült összköltsége bruttó 143.000.000,forint.
A fentiekre figyelemmel Tahitótfalu adóerőképességét tekintve a projekt összköltségére vetített 5%ot, 7.650.000,- forint önrészként kell biztosítani.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a
javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2018. (04.19.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
támogatási kérelmet nyújt be az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd
burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása
gazdaságfejlesztési
céllal
Pest
megye
területén”
címen
kiírt,
PM_ONKORMUT_2018 kódjelű pályázatra támogatási kérelmet nyújt be.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem
benyújtására.
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Kubanek István: Lakossági hozzájárulásra lehet számítani?
Nagyházu Miklós: a Nefelejcs utca kapcsán megakadt ez a kezdeményezés.
Karácsony Ádám képviselő 17:22 órakor megérkezett az ülésre.
Dr. Sajtos Sándor: A lakossági hozzájárulásról ráérnek dönteni majd akkor, ha a benyújtott pályázat
támogatást nyer. Mivel a témával kapcsolatban több 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,
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2018. (04.19.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
támogatási kérelmet nyújt be az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd
burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása
gazdaságfejlesztési
céllal
Pest
megye
területén”
címen
kiírt,
PM_ONKORMUT_2018 kódjelű pályázaton részt vesz.
A pályázat a Petőfi Sándor utca (1735 hrsz.), a Viola utca Orgona és Sionhegyi út
közötti szakaszának (2897 hrsz) és a Bartók Béla utca Szent Imre utca és
Ereszvények utca közötti szakaszainak (760 hrsz) 143.000.000 forint összköltségű
felújítására vonatkozik.
A pályázathoz szükséges 7.650.000,- forint önrészt a 2019. évi költségvetés K71
sorának terhére biztosítja
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére és a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Ferenczy Barbara: Röviden ismertette a pályázati struktúrát. Elmondta, hogy A költségbecslés
módosítására mindenképpen szükség lesz, mert az összeg nem pontos. Jelenleg is folyik a költségek
pontos meghatározása, illetve az árajánlatok beszerzése. A szoros és átgondolt költségbecslés is fontos
szempont lehet a pályázat elbírálásánál.
Nagyházu Miklós: A Petőfi utca felújítására, már készült a tervdokumentáció.
Ferenczy Barbara: Valóban, a pályázat szempontjából ideális utca, plusz pontokat jelent. Viola utca és
Bartók Béla utca is ideális, a Pest Megyei koncepcióhoz is illeszkedik.
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2. npr. A PM_ONKORMUT_2018 kódjelű pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok
elvégzésére vállalkozóról döntés
Dr. Sajtos Sándor: Tekintettel arra, hogy még nem érkeztek be árajánlatok, így ebben a kérdésben
jelenleg nem lehet döntést hozni.
3. npr. Az „Építési beruházás a 1818/2016 (XII.22.) Korm. hat. alapján megítélt támogatás
felhasználása vonatkozásában – I.-II ütem” elnevezésű közbeszerzési eljárásról
döntés
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. Tahitótfalu Község Önkormányzata az
1818/2016(XII.22) Korm.hat szerint megítélt támogatásból megvalósítandó Egészségház-Villasor
projekt megvalósítására ismételten közbeszerzési eljárást indított. Az ajánlattételi határidőig 4 ajánlat
érkezett be az I. ütemre vonatkozóan, a II. ütemre ajánlat nem érkezett.
A tárgyi eljárás a Kbt. 115.§ szerint került megindításra, figyelemmel arra, hogy az eljárás becsült értéke
(a két rész összesített, teljes becsült értéke) nettó 300 millió Ft alatt volt az árazott költségvetés
alapján.
A Kbt. 114. § (8) bekezdés szerint:
„Ha az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel történő szerződéskötés esetén a
szerződés értéke a becsült értéket meghaladná, és az ajánlatkérő az eljárást olyan szabályok szerint
indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás
becsült értékeként ezt a szerződéses értéket határozta volna meg, az ajánlatkérő köteles az eljárást
eredménytelenné nyilvánítani.”
Figyelemmel arra, hogy két része volt az eljárásnak és az eljárás becsült értékét az árazott költségvetés
alapján határozta meg ajánlatkérő, a II. rész tekintetében (mivel arra nem érkezett ajánlat) a becsült
érték az árazott költségvetés alapján vizsgálandó a 114. § (8) bekezdésnek történő megfelelés esetén.
Ebben az esetben az eljárás becsült értéke (I. és II. rész) meghaladja a Kbt. 115. § szerinti 300 millió Ft
összeget, így a 114. § (8) bekezdés alapján az eljárás nem nyilvánítható eredményessé.
Nagyházu Miklós: Véleménye szerint nem lehet ezt a nagyságrendű plusz költséget vállalni.
Gaál Sándorné: Lehet, hogy soha nem fognak megfelelő ajánlatot kapni.
Dr. Sajtos Sándor: Ezért vonták ki a Petőfi Sándor utca, valamint az ifjúsági tábor felújításának
költségeit, hogy csak az egészségházra tudják fordítani a támogatás teljes összegét.
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: ismertette a határozati javaslatot.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több 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,
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2018. (04.19.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.,
a továbbiakban: ajánlatkérő) ajánlatkérőnek az „Építési beruházás a 1818/2016
(XII.22.) Korm. hat. alapján megítélt támogatás felhasználása vonatkozásában –
I.-II. ütem” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárásában
a Bíráló Bizottság javaslata alapján az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja
alapján eredménytelennek nyilvánítja, az ajánlatok Kbt. 69. § szerinti bírálata
nélkül, tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület a többletköltséget a költségvetés
terhére nem biztosítja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselőtestület munkáját és az ülést 18:04 órakor bezárta.
K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző
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