Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2013. március 13-án, 17.00 órakor
megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

38/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv- hitelesítő elfogadása
39/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
40/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Közbeszerzési ajánlati felhívás jóváhagyása
Tornacsarnok további felújítása pályázat
41/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
2013. évi közbeszerzési terv elfogadása
42/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Közbeszerzési szabályzat elfogadása
43/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Tápió-vidéki Töbcélú Kistérségi Társulás
igénybevétele feladatok ellátásához

Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 13-án,
17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Kun Szilárd polgármester,
Hegedűs György alpolgármester,
Béres Magdolna és
Dávid Kornélia Anikó képviselők.
Igazoltan vannak távol:
Béres Mária, Bugyi Sándor és
Tóth Gábor képviselők.
Meghívott vendégként jelen van: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő.
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a 6 fő képviselő közül 3 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja elfogadni Dávid Kornélia Anikó képviselőt.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
38/2013.(III.13.) sz. képviselő-tesületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dávid
Kornélia Anikó képviselőt elfogadta.
Kun Szilárd polgármester ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait:
N a p i r e n d:
1./ Tápióság Tornacsarnokának további felújítása pályázat közbeszerzési eljárás elindítása
2./ Az Önkormányzat 2013. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása
3./ Az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadása
4./ Egyebek
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
39/2013.(III.13.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápióság Tornacsarnokának további felújítása pályázat közbeszerzési eljárás elindítása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, decemberben kaptuk a határozatot,
BM pályázaton nyertünk a Tornacsarnok további feljújítására. Közbeszerzés
alá esik, a közbeszerzési eljárást el kell indítani. Az ajánlattételi felhívás és
a hozzá tartozó dokumentáció elkészült. Az elszámolásra a határidő június
30., a határidőbe bele kell férni, ezért indítani kell a közbeszerzési eljárást.
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Az építési engedélyt ma kaptuk meg, próbáljuk elérni, hogy az érintettek a
fellebbezési jogukról lemondjanak, így megkapnánk a jogerős engedélyt.
Ebben az esetben március 19-én postázni tudnánk az ajánlattételi felhívásokat. Az ajánlattételi határidő és a bontás március 29., a tárgyalások, szerződéskötés után átadásra kerülne a munkaterület, ez április közepe. A befejezési
határidő június 15. Három cégnek küldjük meg a felhívást, a Kis-Izolátor Kft.nek, ez egy budapesti cég, a kecskeméti Botond ’99 Mélyépítő Kft.-nek, és a
veszprémi Szerkezetmegerősítő Kft.-nek. A munkák során könnyebb helyzetben vagyunk, a támogatási összeg már a számlánkon van. Így részszámlázás
nem szükséges, csak végszámla benyújtása a kivitelező részéről. A táboroztatás
beindítására az épület elkészül, a testnevelés órákat a munkálatok valószínűleg
nem fogják zavarni.
Hegedűs György alpolgármester szerint rövid az idő. A becsült érték bele van írva az
anyagba, így az ajánlatot tevők tudják mennyi a megnyert összeg.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a becsült értéknél az összberuházást kell nézni, a
közfoglalkoztatottak bérét ki kell venni, az külön elszámolás alá esik. A támogatáshoz az
önerőt biztosítanunk kell. A cégek tudnak kalkulálni, azon legyenek, hogy az összeg alá
menjenek, a legalacsonyabb ajánlatot adót fogadjuk el. Az a lényeg, hogy ne legyen
eredménytelen az eljárás. 4-5 fő közmunkást tudunk foglalkoztatni a vállalkozó irányításával.
Külön munkaerő igény kell a Munkaügyi Kirendeltség felé, a jelenleg foglalkoztatottakat nem
vonhatjuk be.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, a közbeszerzési ajánlattételi felhívással kapcsolatban
van-e még hozzászólás, amennyiben nincs, szavazásra teszi fel elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
40/2013.(III.13.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a „Tornacsarnok további felújítása Tápióság községben”
tárgyú közbeszerzési ajánlati felhívását és dokumentációját a mellékletek szerint jóváhagyja, azzal a kikötéssel,
hogy addig a dokumentumok nem kerülnek kiküldésre,
míg az építési beruházások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 306/2011.(XII.23.) Kormányrendelet
1.sz. mellékletében felsorolt követelmények nem teljesülnek.
Határidő: a jogszabályban foglalt követelmények
teljesítése után azonnal.
Felelős: polgármester.

2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása.
Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, minden évben közbeszerzési tervet kell készíteni, ezt a Képviselő-testületnek március 31-ig kell
elfogadni.Összesítjük az évi közbeszerzési tevékenységet, a tervben az
óvoda bővítés is szerepel, a pályázattal kapcsolatban még nincs információnk.
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Az egybeszámítási szabály miatt minden építési tevékenységünk közbeszerzés köteles. A terv nyilvános, a honlapra felkerül, valamint jelentést is kell
készíteni az előző évi közbeszerzésekről.
Kun Szilárd polgármester megállapítja, a napirendi ponttal kapcsolatban nincs hozzászólás,
szavazásra teszi fel a 2013. évi közbeszerzési terv elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
41/2013.(III.13.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2013. évi összesített közbeszerzési tervét a melléklet
szerint elfogadja.
Határidő: folyamatos.
Felelős: polgármester, jegyző.

3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadása.
Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a közbeszerzési szabályzat az előző
napirendi pontokhoz kapcsolódik, ez korábban is volt. Az új jogszabályváltozásokat kell követni, ezért szükséges új szabályzat. Az eljárás menetét a
szabályzat tartalmazza, a döntéshozókat, ki lehet tagja a bírálóbizottságnak.
A szabályzat mellékleteket tartalmaz, mint összeférhetetlenségi és titoktartási
nyilatkozat, távolmaradási nyilatkozat, átadás/átvételi elismervény. A szabályzat elfogadásával hatályát veszti az előző, 132/2011.(VII.13.) sz. képviselőtestületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, a közbeszerzési szabályzattal kapcsolatban van-e
kérdés, hozzászólás, amennyiben nincs, szaazásra teszi fel elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
42/2013.(III.13.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Tápióság Község Önkormányzatának és szerveinek Közbeszerzési Szabályzatát elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
4. EGYEBEK
1./ Kun Szilárd polgármester a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás előterjesztését
ismerteti a testülettel. Döntést kell hozni, hogy a házi seggítségnyújtást, jelzőrendszeres
házi segítségnyújtást, belső ellenőrzést, orvosi ügyeleti feladatokat a második félévtől
is a Társulás közreműködésével látjuk-e el.
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Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a kötelező feladatokat nem érdemes önállóan
megoldani, sokkal többe kerülne. A táblázatok tartalmazzák a Társulás működéséhez
szükséges hozzájárulást.
Kun Szilárd polgármester javasolja, a feladatokat a második félévben is a Társuláson
keresztül lássuk el, kéri erről dönteni, amennyiben nincs más vélemény.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
43/2013.(III.13.) sz. képviselő-testület határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, belső ellenőrzés, orvosi ügyelet feladatokat
2013. második félévétől továbbra is a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás közreműködésével lássa el és a feladatok ellátásához szükséges többlet anyagi fedezetet a 2013. évi
költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2013. március 22-i Tanácsülésen
ezen véleményt képviselhesse.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést 18.00 órakor bezárta.

Kmf.

Soltiné dr. Pap Anikó
jegyző

Kun Szilárd
polgármester

Dávid Kornélia Anikó
jegyzőkönyv-hitelesítő

5

