Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. május 20-án
15 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Határozat száma
Tárgy
42/2010.(V.20.) Vis maior támogatási kérelem
43/2010.(V.20.) Kitüntetések adományozása
44/2010.(V.20.) Szabadság tér községközpont (fő tér) közterület-fejlesztés kivitelezés
tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

1

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hort Községi Önkormányzat 2010. május 20-án megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
2. Ferge Jánosné
3. Balázs Ferenc
4. Bódi Jánosné
5. Csontos András
6. Hegedűs Dezső
7. Horváth Sándor
8. Molnár Istvánné
9. Rózsavölgyi Jánosné
10. Tari István

polgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő

Távolmaradását bejelentette: Erdélyi László, Habány György, Urbán Jánosné
Meghívott: Dóka Zsolt közbeszerzési tanácsadó, Közbeszerzési Bizottság tagja
Vastagné Gyurcsó Mária igazgatási csop.vez, pályázati referens
Napirend:

1./ Falumegújítási pályázatra kiírt közbeszerzés eredményhirdetése
2./ Egyebek

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes. Ismerteti a napirendet, és jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Rózsavölgyi
Jánosné és Csontos András képviselőket. A képviselő-testület a javaslatot elfogadja.
Dóka Zsolt: Ismerteti a közbeszerzéshez tartozó munkálatokat. Öten vettek részt a bejáráson,
de csak 1 cég nyújtotta be a pályázatot, a Polipack Kft, és ő is nyerte el. Ezzel eredményesnek
értékeli a közbeszerzési pályázatot.
Horváth Sándor képviselő: Közel 25 millió Ft-ért keveset nyújtanak véleménye szerint.
Dóka Zsolt: Az árak meghatározottak, ezek az irányadók. Mivel 1 pályázat érkezett, nincs
összehasonlítási alap.
Kerek Oszkár polgármester: A hatósági árak alapján költségfelmérést végeztek.
Balázs Ferenc képviselő: A Pénzügyi Bizottság elnökeként nem kapott az ajánlatból. Nem
látott olyan iratot sem, mely szerint megnyertük a pályázatot. Nincs elragadtatva attól, amit
kapunk 25 millió Ft-ért.
Kerek Oszkár polgármester: Minden papír megtekinthető volt a Polgármesteri Hivatalban.
Az árak szabványárak, nem dönthetünk arról, hogy jó, vagy nem. Most az a feladata a
képviselő-testületnek, hogy mivel megvan a közbeszerzés győztese, azt kihirdesse, nem az
árakról vitatkozni.
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Csontos András képviselő: Nem látott terveket, de nagyon magas árral dolgoznak.
Kerek Oszkár polgármester: Drasztikusan változtak az árak, de próbálnak
kompromisszumot kötni. A közbeszerzési terv köti az önkormányzatot, sok mindenen nem
tudnak változtatni. Az viszont kötelező volt.
Horváth Sándor képviselő: Ha valamiben döntenie kell, véleményének is kell lenni róla.
Nincs tisztában ezekkel a törvényekkel, de úgy látja, keveset kapnak ezért a pénzért.
Kerek Oszkár polgármester: A mai feladat az, hogy kihirdessék a győztest, nem az árak
megállapítása. A dokumentáció tartalmát már korábban megismerhették.
Dóka Zsolt: Átveszi a szót, és tájékoztatást ad a kérdésre. Az előírt árkalkulációval készült a
terv, tehát nem törvénytelenül. Az eljárást csak abban az esetben lehetne érvénytelenné
nyilvánítani, ha az önrészt nem tudná kifizetni az önkormányzat. Újra kezdődhet ilyen esetben
a versenyeztetés, újabb költségekkel. Csak abban a kérdésben van joga dönteni az
önkormányzatnak, hogy mellé teszi-e a pénzt.
Csontos András képviselő: Ha csak 1 ajánlat van is kötelező elfogadni? Mennyi az önrész?
Dóka Zsolt: Mivel érvényes ajánlat van, nincs más teendő, mint elfogadni.
Vastagné Gyurcsó Mária igazgatási csop.vez, pályázati referens: Kb. 6 millió Ft az
önrész.
Molnár Istvánné képviselő: Ennyi önrészért hozzájut a falu egy nagy fejlesztéshez,
feltétlenül támogatja.
Tari István képviselő: Támogatja a pályázó elfogadását.
Csontos András képviselő: Kisebb összegen vitáztak korábban, több millióval pedig
dobálóznak.
Dóka Zsolt: Az ajánlatot kb. 15 perc múlva ide tudja hozatni, ha szükséges.
Az ajánlat megérkezéséig egyebek napirendi ponttal folytatódik a képviselő-testület ülése.
2. napirend: Egyebek
Ferge Jánosné jegyző: A belvíz védekezés és helyreállítási munkák alkalmával sok
homokzsákot, benzint, homokot igényeltünk, szivattyút béreltünk, most lehet visszaigényelni
valamennyi összeget a vis maior keretből.
Kerek Oszkár polgármester: Olyan nagyobb teljesítményű szivattyúra lenne szükség,
amilyet béreltünk. Ez nem is lehet kérdés. A kinti kiásott árok biztosította a víz elfolyását.
Egyébként is fontos a szivattyú, mert az árkok, átereszek tisztításakor is jó lenne, előbb el
lehetne kezdeni a munkákat. Szavazásra bocsátja a vis maior keret igénybevételének
elfogadását. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

3

42/2010.(V.20.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vis maior
tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.)
Korm. rendelet 3.§. (1) bekezdés a) pontja alapján a 2010. május 16 –
tól tartó folyamatos esőzések és a belvíz károk miatt bekövetkezett
indokolt és szükséges védekezési többletkiadások teljes megtérítésére,
- mivel a saját erőből a védekezés vis maior helyzetet megoldani nem
tudja - a vis maior tartalék keretből támogatást igényel.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a nevét, a támogatás
tárgyát, a támogatás összegét, a helyreállítás összköltségét, a
védekezés,
helyreállítás
megvalósítási
helyét,
időpontját
nyilvánosságra hozzák.
Nyilatkozik arról, hogy a kérelem szabályszerűségének és a támogatás
rendeltetésszerű felhasználásának a vis maior tartalék felhasználásának
részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendeletben
meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul.
A vis maior kérelem nem tartalmaz önkormányzat tulajdonában lévő
épületben bekövetkezett káreseményt.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Gázbeszerzéssel nagyobb fogyasztóknak ki lehet lépni a
piacra. Döntse el a testület, hogy maradjanak-e a jelenlegi gázszolgáltatónál, vagy váltsanak.
2 hónap múlva kellene átlépni.
Csontos András képviselő: Azt javasolja, hogy maradjanak a Tigáznál, nehogy
tönkremenjen az a cég, akihez átállnának. A Tigáztól is ajánlatot kell kérni.
Tari István képviselő: A Tigáz az I. számú szolgáltató, megbízható. Aki a nagyobb, annál
kell maradni. Persze érdemes szétnézni, milyen lehetőségek vannak.
Kerek Oszkár polgármester: Ha kap másfajta ajánlatot is, visszatérnek a kérdésre.
Megkérdezi a képviselőket, hogy pedagógusnapra díjazzanak-e valakit, és ki legyen az.
Molnár Istvánné képviselő: Piroska Csabáné neve már korábban is felmerült, ezért őt
javasolja most díjazásra.
Tari István képviselő: Egyetért a javaslattal.
Bódi Jánosné képviselő: Piroska Csabáné kitüntetését ő is támogatja.
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Kerek Oszkár polgármester: Az előzetes egyeztetések alapján a Képviselő-testület
Somodi János kanonok, pappá történő felszentelésének 50. évfordulója alkalmából
monstranciát ajándékoz számára. Javasolja, hogy az ajándék átadására az Aranymisén
kerüljön sor.
Szavazásra bocsátja a javaslatok elfogadását. A képviselő-testület 2 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását. A képviselőtestület 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

43/2010.(V.20.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
1. Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Somodi János kanonok,
pappá történő felszentelésének 50. évfordulója alkalmából monstranciát
ajándékoz.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ajándékot az
Önkormányzat nevében a kanonok Úrnak az Aranymisén adja át.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. június 27.
2. Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Piroska Csabáné 3014
Hort, Bajcs Zs. út 20. szám alatti lakos, nyugdíjas pedagógus részére az
oktatás területén elért eredményei valamint emberi magatartása és közéleti
tevékenysége elismeréseként a „Pedagógiával a gyermekekért” kitüntető
címet adományoz.
A kitüntetés átadására ünnepélyes keretek között a Pedagógusnapi
ünnepségen kerül sor.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. június 11.

Közben megérkezett az ajánlattal Tóth János műszaki ellenőr. Folytatják az első témát.
Tóth János: Mivel közbeszerzésről van szó, vagy elfogadja a testület az árajánlatot, vagy
nem. Ha nem fogadja el, új közbeszerzést kell kiírni, újabb kiadással.
Horváth Sándor képviselő: Miért csak 1 pályázat érkezett?
Tóth János: A kivitelezőnek meg kell előre finanszírozni a költségeket, ezért talán a kisebb
cégek megijedtek, a nagyobbaknak pedig nem igazán nagy munka.
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Csontos András: Javasolja, hogy ennyi pénzért próbáljon még plusz munkát kérni a
polgármester.
Kerek Oszkár polgármester: Megpróbál ebben lépni, ha lehetséges.
Molnár Istvánné képviselő: Esetleg a fakivágást saját dolgozókkal el lehetne végeztetni,
ennek fejében más munkát kérnénk a kivitelezőtől.
Tóth János: A szabályok szerint szigorúan el kell számolni a pénzzel és munkával is.
Balázs Ferenc képviselő: Az árajánlat sokat segít a döntésben.
Kerek Oszkár polgármester: Az MVH többször lefotózta a jelenlegi állapotot. A
polgármester és a műszaki ellenőr felelőssége az egész, nincs benne azonban a Közbeszerzési
Tanácsban.
Horváth Sándor képviselő: Nem a község szépítése ellen van, de nem ért egyet az egész
lebonyolításával, és a tájékoztatással.
Kerek Oszkár polgármester: Amennyiben egyetértenek, a győztest kell kihirdetni, és kéri,
hogy hatalmazzák fel a polgármestert a szerződés megkötésére. A képviselő-testület 1
tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
44/2010.(V.20.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hort, Szabadság tér
községközpont (fő tér) közterület-fejlesztés kivitelezés tárgyában indított
közbeszerzési eljárást az alábbi döntéssel zárja le:
A testület a hivatalos közbeszerzési tanácsadó (Dr. Dóka Zsolt) javaslata
alapján megállapítja, hogy az eljárás eredményes volt.
A 2010/43. sz. Közbeszerzési Értesítőben megjelent ajánlattételi felhívási
hirdetményre ajánlatot tevő POLIPACK 2000 Kft. (székhelye: 5126
Jászfényszaru, Kozma u. 9.; postacím: 3000 Hatvan, Hatvany I. u. 6.)
ajánlatát elfogadja.
Az ajánlati ár: 25.446.116,- Ft + ÁFA. A fizetési határidő: az igazolt
teljesítéstől számított 60 nap. A jótállás időtartama a teljesítéstől számítva 3
év. A cég rendelkezik ISO 9001 vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási
rendszerrel.
Az adott árajánlat az összességében legelőnyösebb érvényes egyetlen
árajánlat.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szerződés megkötésére.
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. június 10.
A megemelkedett saját forrás összegét a képviselő testület a 2010. évi
költségvetéséből biztosítja.
Határidő: a kiírás szerint.
Felelős: polgármester
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Kerek Oszkár polgármester: Mivel több téma nem volt, megköszönte a megjelenést, az
ülést berekesztette.

kmf.

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Csontos András
képviselő

Rózsavölgyi Jánosné
alpolgármester
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