Jegyzőkönyv

Készült:
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 26-án
(hétfő) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban.
Jelen vannak:

Pintérné Kanyó Judit polgármester
Bárány Erzsébet jegyző
Báránkó Pál,
Bárány Barnabás,
Bárány Pál,
Király Tibor,
Rigó Tibor és
Szita Csaba települési képviselők

Pintérné Kanyó Judit: Tisztelettel köszöntötte a képviselő-testület ülésén megjelent
képviselőket. Megállapította, hogy a 7 fő települési képviselőből 7 fő jelen van (100 %), így
az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Javaslatot tett a következő napirendi pontok tárgyalására:
Napirendi javaslat
Tárgy:

Előterjesztő:

1.) A közbeszerzési kiírásra beérkezett pályázatok
elbírálása

Pintérné Kanyó Judit polgármester

A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Napirendek tárgyalása
1./ A közbeszerzési kiírásra beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Pintérné Kanyó Judit polgármester
Majorosné Kanyó Mária: A közbeszerzés során figyelembe kell venni a nemzeti és az uniós
eljárási rendet. Beruházás esetén nettó 15 millió Ft-tól kell lefolytatni a közbeszerzési eljárást.
Építési beruházás esetén 15-150 millió Ft között hirdetmény nélküli, tárgyalásos eljárást kell
eszközölni. Tehát a kiírást nem kellett megjelentetni a Közbeszerzési Tájékoztatóban.
Ajánlattételi felhívást kell kibocsátani.
Ismertette a beérkezett 3 ajánlattételt. A három ajánlatból kettő érvénytelen. Egyedül a LAKÉPKER Kft. ajánlata érvényes. A beérkezett ajánlat 2 millió Ft-tal magasabb, mint a megítélt
támogatás. A tárgyalás során ebből sikerült lealkudni 1,5 millió Ft-ot. De még így is közel
500 ezer Ft + ÁFA-t kell hozzátennie az önkormányzatnak.

- 2 Ha ezt az ajánlatot most elfogadja a Képviselő-testület, akkor 10 napos szerződéskötési
moratórium következik, így a 11. napon lehet a szerződést megkötni.
Pintérné Kanyó Judit: Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadják el az ajánlatot.
Több mint két év telt el a pályázat benyújtásától. Ez nagyon hosszú idő, az árak sokat
emelkedtek. A falunak nagy fejlődést eredményez a beruházás, szépül a környezetünk.
Bárány Barnabás: Hiányolja a rendelkezésekből, hogy egy kivitelezőnek nem kell
szakemberrel rendelkeznie, és helyes lenne, ha megtiltaná, hogy alvállalkozónak adja tovább
a munkálatokat a nyertes pályázó.
Majorosné Kanyó Mária: Felelős műszaki vezetővel kell, hogy rendelkezzen a kivitelező.
Ezen túl pedig kell, hogy legyen az önkormányzat részéről egy műszaki ellenőr.
Bárány Barnabás: Történt e egyeztetés az Egyházközséggel arról, hogy magasabb a vállalási
ár, mint az elnyert támogatás.
Pintérné Kanyó Judit: A kivitelező csak olyan munkát végezhet el, ami a pályázatban
szerepel. A helyi Egyházközséggel már történt egyeztetés. Közösen írtak levelet a
Püspükségre, amelyben kérték az Ő támogatásukat is. Még erre a levélre válasz nem érkezett.
Úgy gondolja, hogy a beruházást el kell indítani, semmiképpen nem lehet lemondani, nem
lehet a település részéről ennyi megítélt támogatást visszautasítani.
Király Tibor: Az egyházi ülésen pontos összeg nem hangzott el, hanem csak a költségek
megosztásának elvéről döntöttek.
Majorosné Kanyó Mária: A felmerülő egyéb költségeket is meg kell osztani az egyház és az
önkormányzat között.
Király Tibor: Minden döntési helyzetben lévő személynek gondolni kell arra, hogy a
beruházás elmaradásával sokat veszít a falu.
Bárány Pál: Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadják el a LAK-ÉPKER Kft.
ajánlatát, és kössék meg a kivitelezési szerződést.
Pintérné Kanyó Judit: Az Egyházközség tartja magát az eredeti megállapodáshoz a
költségek megosztásának tekintetében. Remény van rá, hogy a Váci Egyházmegyétől is
kapunk segítséget.
Rigó Tibor: Ő is javasolja a kivitelezési szerződés megkötését a LAK-ÉPKER Kft-val. A
beruházás műszaki ellenőrzésére nagy figyelmet kell fordítani. A munkák pontosan legyenek
elvégezve.
Szita Csaba: Kicsit aggódik amiatt, hogy a felmerült többletköltség nem fogja e gátolni az
önkormányzat működését.

- 3 Pintérné Kanyó Judit: Úgy gondolja, hogy ez a többletköltség nem veszélyezteti az
önkormányzat működését. A pénzügyi helyzetet napi szinten ellenőrzik.
Szita Csaba: Így Ő is azon a véleményen van, hogy el kell fogadni a LAK-ÉPKER Kft.
ajánlatát és meg kell kötni a kivitelezési szerződést.
Pintérné Kanyó Judit: Javasolja, hogy a Képviselő-testület fogadja el a LAK-ÉPKER Kft.
ajánlatát, hirdesse ki a közbeszerzési eljárás nyertesének, és kössék meg a kivitelezési
szerződést
Ft-os ajánlati áron.
A Képviselő-testület 6 egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2012.(III.26.) határozata
Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2012. évi
törvényi szabályozásnak megfelelően átdolgozott Közbeszerzési
Szabályzatot.
Határidő:
Felelős:

azonnal és folyamatos
képvislő-testület

Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, Pintérné Kanyó Judit polgármester a
képviselő-testület ülését 19.10 órakor bezárta.
k.m.f.

Pintérné Kanyó Judit
polgármester

Bárány Erzsébet
jegyző

