Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szám:
1/2019.
Határozatok száma:
1/2019. (01.17.) - 3/2019. (01. 17.)
Rendeletek száma:
JEGYZŐKÖNYV
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. január 17-én megtartott nyílt, rendkívüli üléséről
Tárgyalt napirendi pontok:
1. Az ebr42 341 392 Mátyás király út II. partfal helyreállításához kapcsolódó kivitelezői
közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottsági tagok kiválasztása
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
2. Pályázat „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester

1

Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 17-én, 17:20 órakor a
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt, rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:
Képviselők:

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

Távol maradt képviselő:

-

Tanácskozási joggal:

Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző

Meghívott:

Miklós Melinda igazgatási és hatósági csoportvezető
Ferenczy Barbara pályázati referens
Seres Adrienn mb. pénzügyi vezető
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Dr. Sajtos Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 fővel jelen
van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet, javasolta annak elfogadását és
kérdezte a képviselőket, aki a napirenddel egyetért, kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (01.17.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghirdetett
napirendet elfogadta.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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1. npr. Az ebr42 341 392 Mátyás király út II. partfal helyreállításhoz kapcsolódó kivitelezői
közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottsági tagok kiválasztása
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. A 2016 tavaszától bekövetkezett jelentős mennyiségű
csapadékot hozó időjárás bekövetkeztével a Mátyás király utca (142 hrsz) partfalában, valamint a
magas partfalon húzódó önkormányzati útban (164/3 hrsz) a korábbi években már megindult eróziót
felgyorsítva jelentős kárt okozott. A november 09-i erős esőzéssel és széllökésekkel bekövetkezett
vihar tovább növelte a negatív rézsű kialakulását, amely a levegőben lévő gyökérzet miatt megdőlt
fákat, az út irányába veszélyesen megdöntötte. A további kimosódások, a fák kidőlését és a
rézsűkoronán húzódó magáningatlanok közúti összeköttetését biztosító útszakasz, valamint a
rézsűben futó közművek károsodásával jelentős értékű anyagi javak és magáningatlanok kerülnek
veszélybe. A fenti károk rövid időn belül bekövetkezett többszöri időjárási szélsőség
következményeként alakultak ki.
Az önkormányzat a helyreállítási költségek mérséklésének céljából indult a Kormány által a helyi
önkormányzatok vis maior eseményeinek támogatására kiírt pályázaton – a 9/2011(II.15.) Korm.
rendelet szerint, melyet 2016. november 24-én, 341 392 ebr42 azonosítószámon nyújtott be a
kormányzati támogatások ebr42 elektronikus rendszerén keresztül.
A keletkezett károk felszámolásának költségeit az Önkormányzat vis maior pályázat segítségével
kívánta kiegyenlíteni, maximális támogatási intenzitás igénybevételével 10 %-os önrész biztosítása
mellett.
A támogatás 90%-os mértékének indokoltságát, a 9/2011 (II.15) Korm. rendelet 5§ (2) bek. c) pontja
támasztja alá, mely szerint az önkormányzat teljesítőképességét a felmerült károk helyreállítása
jelentősen meghaladja, tekintettel arra, hogy a vis maior esemény, rövid időszakon belül többször
ismétlődő időjárási szélsőség következményeként alakult ki.
A károk felszámolására benyújtott vis maior pályázat 2017. május 26-án nyerte el a Belügyminisztérium
36.000.000 Ft összegű támogatását.
A beruházás végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásához az önkormányzat bíráló
bizottságot jelöl ki.
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, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Karácsony Ádám, 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
2/2019. (01.17.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok vis
maior feladatainak támogatására (Tahitótfalu, Mátyás király utca II. 142 hrsz.), kiírt
pályázat közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó Bíráló Bizottságába, mint
Ajánlatkérő, szakértőként az alábbi személyeket delegálja:
A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmének biztosítására:
Dr. Havasi Zoltán okleveles építőmérnök, tervező, közlekedési szakértő
A közbeszerzés pénzügyi szakértelmének biztosítására:
Seres Adrienn mb. pénzügyi csoportvezető
A közbeszerzés jogi és közbeszerzési szakértelmének biztosítására:
Dr. Csizmadia Laura ügyvéd, közbeszerzési szakértő
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert megbízólevelek aláírására, a
határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:
2. npr.

2019. január 21.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Pályázat „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására”

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Röviden ismertette a pályázati kiírást. A belügyminiszter pályázatot
hirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (Kvtv.) 3.
melléklet I. 12. pont szerinti „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására”. A pályázat keretében vissza
nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.
A pályázati adatlap és a további dokumentumok benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati
információs rendszeren keresztül az erre a célra kialakított pályázati felületen történik. Papír alapon a
pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat a Kincstár területileg illetékes
igazgatósága részére postai úton való megküldéssel, vagy személyesen történő leadással lehet
benyújtani egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban. A pályázati adatlap lezárásának és
benyújtásának határideje: elektronikus rögzítés lezárása 2019. január 25. papír alapon történő
benyújtás 2019. január 28. (az elektronikus rögzítés lezárását követő munkanap).
Csörgő Mihály: Kisoroszival történt egyeztetés a pályázatot illetően?
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Igen, a 2019. január 22-én tartandó ülésen kívánják tárgyalni a pályázaton
való részvételt.
Seres Adrienn: Elmondta, hogy ez emelésként nem fog megjelenni az összbérkeretben, hiszen az
Önkormányzat a költségvetéséből eddig is kompenzálta ezt az összeget.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

5

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019. (01.17.)
HATÁROZATA
1. Pályázatot nyújt be Belügyminisztérium által kiírt a Magyarország központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet I.12. pont szerinti
„Kiegyenlítő bérrendezési alap” vissza nem térítendő költségvetési támogatásra.
2. Az Önkormányzat vállalja azt, hogy az illetményalapot a teljes 2019. évre
vonatkozóan (2019. január 01.-től kezdődően) a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvényben rögzített 38.650,-- Ft illetményalap összegéhez képest
– legalább a pályázatban meghatározott – 20 %-kal emelt összegben, azaz 46.380,Ft-ban állapítja meg.
3. Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat érvényességéhez szükséges Ebr 42 pályázati
adatlapot és a Képviselő-testületi határozatok (Tahitótfalu, Kisoroszi) hitelesített
másolatait határidőre nyújtsa be.
Felelős:
Határidő:

Eőryné dr. Mezei Orsolya jegyző
2019. január 25. (elektronikus rögzítés), január 28. (papír alapon
történő benyújtás) együttesen kötelező és jogvesztő

Több napirend, illetve hozzászólás nem lévén, Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselőtestület munkáját és az ülést 20:37 órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző
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