Kisbágyon Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
5. számú nyílt ülés
JEGYZŐKÖNYVE

Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 20-án
megtartott nyilvános rendkívüli üléséről
N a p i r e n d:
1./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
17/2018. (III.20.) határozat
2./ Javaslat a 2018. évi közbeszerzési terv módosítására
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester

18/2018. (III.20.) határozat

3./ A “Kisbágyoni tájház energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó
közbeszerzési feladatok ellátására érkezett árajánlatok megtárgyalása
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
19/2018. (III.20.) határozat
4./ A “Kisbágyoni tájház energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó műszaki
ellenőri feladatok ellátására, kötelező tájékoztatás és nyilvánossági feladatok biztosítására
érkezett árajánlatok megtárgyalása
20/2018. (III.20.) határozat
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
5./ A Kisbágyon, Szabadság út 13. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan
megvásárlására érkezett kérelem megtárgyalása
21/2018. (III.20.) határozat
Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester
6./ Egyebek
a) Kisbágyoni tájház energetikai korszerűsítése közbeszerzési eljárásához bíráló bizottság
megválasztása
22/2018. (III.20.) határozat
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Kisbágyon Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
5. számú nyílt ülés
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 20-án
megtartott nyilvános rendkívüli testületi üléséről
Testületi ülés helye: Községháza
Kisbágyon, Szabadság út 21.
Jelen vannak: Nagy Attiláné polgármester, Zachar Tibor alpolgármester, Jancsó Mónika,
Mérészné Holecz Mária, Pogány Károly önkormányzati képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Gabriella jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Varga Anita ügyintéző
Nagy Attiláné polgármester megállapítja, hogy az 5 fős testületből 5 fő jelen van, az ülés
határozatképes, a nyilvános ülést megnyitja.
A képviselő-testület a nyilvános ülés napirendjére tett javaslatot elfogadja, így az ülés
napirendje a következő:
N a p i r e n d:
1./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának elfogadására
2./ Javaslat a 2018. évi közbeszerzési terv módosítására
3./ A “Kisbágyoni tájház energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó
közbeszerzési feladatok ellátására érkezett árajánlatok megtárgyalása
4./ A “Kisbágyoni tájház energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó műszaki
ellenőri feladatok ellátására, kötelező tájékoztatás és nyilvánossági feladatok biztosítására
érkezett árajánlatok megtárgyalása
5./ A Kisbágyon, Szabadság út 13. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan
megvásárlására érkezett kérelem megtárgyalása
6./ Egyebek
a) Kisbágyoni tájház energetikai korszerűsítése közbeszerzési eljárásához bíráló bizottság
megválasztása
I.NAPIREND:
Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának elfogadására
(közbeszerzési szabályzat a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: A tájház energetikai korszerűsítése a közbeszerzési törvény
hatálya alá esik, így közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk, ehhez szükséges a korábban
elfogadott közbeszerzési szabályzatunk helyett a hatályos Kbt. előírásainak megfelelő
módosított közbeszerzési szabályzat elfogadása.
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A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a
javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
17/2018.(III.20.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kisbágyon
Önkormányzata módosított Közbeszerzési szabályzatát elfogadja.

község

Felelős: Nagy Attiláné polgármester
Határidő: azonnal
II.NAPIREND:
Javaslat a 2018. évi közbeszerzési terv módosítására
(módosított közbeszerzési terv a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: Januárban fogadtuk el az ezévi közbeszerzési tervünket,
amelyet módosítani szükséges a tájház energetikai korszerűsítése projekt közbeszerzés
kötelezettsége miatt.
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a
javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
18/2018.(III.20.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzata
közbeszerzési tervét elfogadja.

Képviselő-testülete

2018.

évi

módosított

Felelős: Nagy Attiláné polgármester
Határidő: azonnal
III. NAPIREND:
A “Kisbágyoni tájház energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó
közbeszerzési feladatok ellátására érkezett árajánlat megtárgyalása
(árajánlatok a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: A projekt közbeszerzési feladatainak ellátására három
árajánlatot kértünk, amelyek az alábbiak:
Solar Solution Management Kft (1042 Budapest, József A. u. 18. fszt. 23.) bruttó 444.500 Ft
Dr. Nagy Anna ügyvéd (2643 Diósjenő, Táncsics u. 5.) bruttó 508.000 Ft
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Dr. Bácskai Edina Ügyvédi Iroda (1027 Budapest, Varsányi Irén u. 21. fszt.1.) bruttó 635.000
Ft
Javaslom a három árajánlat közül a legkedvezőbb ajánlat, a Solar Solution Management Kft
ajánlatának elfogadását.
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a
javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
19/2018.(III.20.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kisbágyoni Tájház
energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési feladatok
ellátására benyújtott árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adó Solar Solution
Management Kft (1042 Budapest, József A. utca 18. fszt. 23.) árajánlatát fogadja el
bruttó 444.500 Ft összeggel a csatolt árajánlat alapján.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési feladatok ellátására
vonatkozó szerződés megkötésére.
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
Határidő: azonnal
IV. NAPIREND:
A “Kisbágyoni tájház energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó műszaki
ellenőri feladatok ellátására, kötelező tájékoztatás és nyilvánossági feladatok
biztosítására érkezett árajánlatok megtárgyalása
(árajánlatok a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: A projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására, valamint a
kötelező tájékoztatás és nyilvánossági feladatok biztosítására három árajánlatot kértünk,
amelyek az alábbiak:
Solar Solution Management Kft (1042 Budapest, József A. u. 18. fszt. 23.) bruttó 414.071 Ft
K&T E.R. Elektromos Rendszertervező Kft (2642 Nógrád, Mátyás király u.1.) bruttó 508.000
Ft
Rózsa Mérnökiroda és Fotó Stúdió Betéti Társaság (2651 Rétság, Mikszáth út 1.) bruttó
570.230 Ft
Javaslom a három árajánlat közül a legkedvezőbb ajánlat, a Solar Solution Management Kft
ajánlatának elfogadását.
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a
javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
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20/2018.(III.20.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kisbágyoni Tájház
energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokra és
a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására benyújtott árajánlatok közül a
legkedvezőbb ajánlatot adó Solar Solution Management Kft (1042 Budapest, József A.
utca 18. fszt. 23.) árajánlatát fogadja el bruttó 414. 071 Ft összeggel a csatolt árajánlat
alapján.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a műszaki ellenőri feladatokra,
valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására vonatkozó szerződés
megkötésére.
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
Határidő: azonnal
V. NAPIREND:
A Kisbágyon, Szabadság út 13. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan
megvásárlására érkezett kérelem megtárgyalása
(kérelem, tulajdoni lap a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nagy Attiláné polgármester: Köteles Mónika Kisbágyon, Petőfi u. 25. szám alatti lakos
írásbeli kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az önkormányzat tulajdonát képező
Kisbágyon, Szabadság út 13. szám alatti ingatlant meg kívánja vásárolni. Javaslom az ingatlan
értékesítéséhez a vagyonrendeletünk szerinti értékbecslés elvégeztetését.
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a
javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
21/2018.(III.20.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Köteles Mónika Kisbágyon,
Petőfi u. 25. szám alatti lakos önkormányzati tulajdonú Kisbágyon, Szabadság út 13.
szám alatti ingatlan (Kisbágyon Belterület 289.hrsz.) megvásárlására irányuló
kérelmének helyt adva felhatalmazza a polgármestert az ingatlan értékbecslésének
elkészíttetésére.
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
Határidő: azonnal
VI. NAPIREND:
Egyebek
a) Kisbágyoni tájház energetikai korszerűsítése közbeszerzési eljárásához bíráló
bizottság megválasztása
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Nagy Attiláné polgármester: A közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges bíráló
bizottság megválasztása, javaslom a bíráló bizottság tagjainak Molnárné Ocsovszki Henriettet,
mint pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagot, dr. Tóth Gabriella jegyzőt mint jogi
szakértelemmel rendelkező tagot, valamint azt, hogy a Solar Solution Management Kft
delegáljon tagot a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem tekintetében és közbeszerzési
szaktanácsadót.
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a
javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
22/2018.(III.20.) Képviselő-testületi határozat
Kisbágyon
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Közbeszerzési
szabályzatában foglaltaknak megfelelően a „Kisbágyoni tájház energetikai
korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan – az alábbi 4 főből álló
Bíráló Bizottságot hozza létre és az alábbi bizottsági tagokat jelöli ki:
1.
dr. Tóth Gabriella jegyző jogi szakértelem
2.
Molnárné Ocsovszki Henriette pénzügyi szakértelem
3.
Solar Solution Management Kft által delegált akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
4.
Solar Solution Management Kft által delegált közbeszerzés tárgya szerinti
műszaki szakértelem
Felelős: Nagy Attiláné polgármester
Határidő: azonnal
Bejelentések:
Nagy Attiláné polgármester:
- Az óvoda energetikai korszerűsítése pályázattal végre tovább tudunk lépni, az ÉMOPos pályázat kapcsán megépített orvosi rendelő akadálymentes rámpájához hozzá lehet
nyúlni, megérkezett a Magyar Államkincstártól a hozzájárulás ehhez.
- A ravatalozó felújításával kapcsolatban tájékoztatom, hogy a szerződés szerint a
munkaterület átadása március 19-én megtörtént.
A képviselők részéről bejelentés, észrevétel nem volt, Nagy Attiláné polgármester a testületi
ülést bezárja.

Kmf.

Nagy Attiláné sk
polgármester

dr. Tóth Gabriella sk
jegyző

6

