JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 21-én
megtartott rendkívüli üléséről.

Határozat
Tárgya:
száma:
120/2018.(11.21.) „Közintézmények energetikai korszerűsítése Horton” közbeszerzés
Polgármesteri Hivatal
121/2018.(11.21.) „Közintézmények energetikai korszerűsítése Horton” közbeszerzés
Könyvtár
122/2018.(11.21.) „Közintézmények energetikai korszerűsítése Horton” közbeszerzés
Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda
123/2018.(11.21.) Rászorultak évvégi támogatása
124/2018.(11.21.) 65 év felettiek évvégi támogatása
125/2018.(11.21.) Bursa Hungarica
126/2018.(11.21.) Polgármester jutalmazása
Rendelet száma:
Tárgya:
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 21-én
megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.

Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
2. Dr. Nagy Tamás
3. Blahó Éva
4. Csontos András
5. Kassa László
6. Molnár Istvánné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
Napirend:
1./ Energetikai közbeszerzés
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
2./ Karácsonyi adományok
Előterjesztő: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző
3./ Bejelentések, indítványok
Kerek Oszkár polgármester: Köszöntöm a megjelenteket! Megállapítom, hogy a 7
Képviselő-testületi tagból 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Kérem, hogy
a kiküldött napirendi pontokat fogadjuk el. A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal a
napirendet elfogadta.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Energetikai közbeszerzés.
(Írásos anyag mellékelve.)
Kerek Oszkár polgármester: Elérkeztünk addig a pontig, hogy a közbeszerzés eredményét
kihirdethetjük. Átadom a szót jegyzőnőnek.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A közbeszerzésre három ajánlat érkezett be. Ma
délelőtt 10 órától tartott ülést a Bíráló Bizottság, ahol elbírálták a beadott ajánlatokat.
A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a legjobb ajánlatot Moviád-Energy Kft. adta a
Polgármesteri Hivatalra, a Könyvtárra és az Óvodára vonatkozóan is. Ennek alapján a
közbeszerzés nyerteseként a Moviád Kft.-t javasolja a Képviselő-testületnek.
Név szerinti szavazást kell alkalmazni ebben az esetben.
Kassa László képviselő: Mit tudunk erről a cégről?
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Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Működő, létező cégek, egyik ellen sincs folyamatban
semmiféle eljárás, nem most alakult egyik sem.
Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy fogadjuk el a Bíráló Bizottság véleményét.
Kérem, hogy először szavazzunk a Polgármesteri Hivatalra vonatkozó közbeszerző cégről.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
120/2018. (XI.21.) KT határozat
Tárgy:„Közintézmények energetikai korszerűsítése Horton” közbeszerzés Polgármesteri
Hivatal
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közintézmények energetikai
korszerűsítése Horton” közbeszerzés Polgármesteri Hivatal témában beérkezett ajánlatokat
megvizsgálta, és a következő döntést hozta:
1.) A Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a tárgyi
közbeszerzési eljárás 1.része tekintetébena Moviád-Energy Kft. (székhelye: 1152
Budapest, Nyaraló utca 7.), az MCN IMMO Consulting Kft. (székhelye: 1239
Budapest, Grassalvovich utca 294.) és a HA-SZA Építőipari Kft. (székhelye: 1158
Budapest, Hősökútja 5/c.)ajánlattevők által benyújtott ajánlatok érvényesek.
2.) A Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület úgy dönt, hogy az
ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempontra figyelemmel a tárgyi
közbeszerzési eljárás 1.része tekintetében a Moviád-Energy Kft. (székhelye: 1152
Budapest, Nyaraló utca 7.) tette a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot.
3.) Tekintettel arra, hogy a tárgyiközbeszerzésieljárás 1.része tekintetében alegjobb ár-érték
arányt tartalmazó, érvényes ajánlatban benyújtott nettó ajánlati ár (nettó 30 191 752,Ft) magasabb, mint a rendelkezésre álló anyagi fedezet (nettó 27 029 903,- Ft), a
Képviselő-testületének úgy dönt, hogy biztosítja a rendelkezésre álló fedezeten felüli
összeget (nettó 3.161.849,-Ft + ÁFA). A fedezet forrása: költségvetési bevétel és
hitelfelvétel
4.) Képviselő-testület úgy dönt, hogy a tárgyi közbeszerzésieljárás az 1.része
tekintetébeneredményes és a Moviád-Energy Kft. (székhelye: 1152 Budapest,
Nyaraló utca 7.) a nyertes ajánlattevő.
5.) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyi közbeszerzésieljárás 1.része
tekintetében a nyertes ajánlattevővel (Moviád-Energy Kft. (székhelye: 1152 Budapest,
Nyaraló utca 7.) a kivitelezői szerződés megkötésére.
6.) A névszerinti szavazás eredménye: Kerek Oszkár
Blahó Éva
Dr. Nagy Tamás
Csontos András

igen
igen
igen
igen
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Kassa László
Molnár Istvánné

igen
igen

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. december 14.

Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy fogadjuk el a Bíráló Bizottság véleményét a
Könyvtárra vonatkozóan.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
121/2018. (XI.21.) KT határozat
Tárgy:„Közintézmények energetikai korszerűsítése Horton” közbeszerzés Könyvtár
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közintézmények energetikai
korszerűsítése Horton” közbeszerzés Könyvtár témában beérkezett ajánlatokat megvizsgálta,
és a következő döntést hozta:
1.) A Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a tárgyi
közbeszerzési eljárás 2.része tekintetébena Moviád-Energy Kft. (székhelye: 1152
Budapest, Nyaraló utca 7.), az MCN IMMO Consulting Kft. (székhelye: 1239
Budapest, Grassalvovich utca 294.) és a HA-SZA Építőipari Kft. (székhelye: 1158
Budapest, Hősökútja 5/c.)ajánlattevők által benyújtott ajánlatok érvényesek.
2.) A Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület úgy dönt, hogy az
ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempontra figyelemmel a tárgyi
közbeszerzési eljárás 2.része tekintetében a Moviád-Energy Kft. (székhelye: 1152
Budapest, Nyaraló utca 7.) tette a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot.
3.) Tekintettel arra, hogy a tárgyiközbeszerzésieljárás 2.része tekintetében alegjobb ár-érték
arányt tartalmazó, érvényes ajánlatban benyújtott nettó ajánlati ár (nettó 47 013 110,Ft) magasabb, mint a rendelkezésre álló anyagi fedezet (nettó 46 128 942,- Ft), a
Képviselő-testületének úgy dönt, hogy biztosítja a rendelkezésre álló fedezeten felüli
összeget (nettó 884.168,- Ft + ÁFA). A fedezet forrása: költségvetési bevétel és
hitelfelvétel
4.) Képviselő-testület úgy dönt, hogy a tárgyi közbeszerzésieljárás az 2.része
tekintetébeneredményes és a Moviád-Energy Kft. (székhelye: 1152 Budapest,
Nyaraló utca 7.) a nyertes ajánlattevő.
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5.) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyi közbeszerzésieljárás 2.része
tekintetében a nyertes ajánlattevővel (Moviád-Energy Kft. (székhelye: 1152 Budapest,
Nyaraló utca 7.) a kivitelezői szerződés megkötésére.
7.) A névszerinti szavazás eredménye: Kerek Oszkár
Blahó Éva
Dr. Nagy Tamás
Csontos András
Kassa László
Molnár Istvánné

igen
igen
igen
igen
igen
igen

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. december 14.

Kerek Oszkár polgármester: Javaslom, hogy fogadjuk el a Bíráló Bizottság véleményét az
Óvodára vonatkozóan.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
122/2018. (XI.21.) KT határozat
Tárgy:„Közintézmények energetikai korszerűsítése Horton” közbeszerzés Benedek Elek
Óvoda
Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közintézmények energetikai
korszerűsítése Horton” közbeszerzés Benedek Elek Óvoda témában beérkezett ajánlatokat
megvizsgálta, és a következő döntést hozta:
1.) A Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a tárgyi
közbeszerzési eljárás 3.része tekintetében a Moviád-Energy Kft. (székhelye: 1152
Budapest, Nyaraló utca 7.), az MCN IMMO Consulting Kft. (székhelye: 1239
Budapest, Grassalvovich utca 294.) és a HA-SZA Építőipari Kft. (székhelye: 1158
Budapest, Hősökútja 5/c.) ajánlattevők által benyújtott ajánlatok érvényesek.
2.) A Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület úgy dönt, hogy az
ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempontra figyelemmel a tárgyi
közbeszerzési eljárás 3.része tekintetében a Moviád-Energy Kft. (székhelye: 1152
Budapest, Nyaraló utca 7.) tette a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot.
3.) Tekintettel arra, hogy a tárgyiközbeszerzésieljárás 3.része tekintetében alegjobb ár-érték
arányt tartalmazó, érvényes ajánlatban benyújtott nettó ajánlati ár (nettó 34 902 151,Ft) alacsonyabb, mint a rendelkezésre álló anyagi fedezet (nettó 35 212 966,- Ft), a
Képviselő-testületének úgy dönt, hogy a tárgyi közbeszerzésieljárás a 3.része
tekintetébeneredményes és a Moviád-Energy Kft. (székhelye: 1152 Budapest,
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Nyaraló utca 7.) a nyertes ajánlattevő. A nettó ajánlati ár és a rendelkezésre álló anyagi
fedezet különbözetével (nettó 310.815,- Ft) csökkentésre kerül a 2.rész esetében
biztosítani szükséges Önkormányzati saját forrás, amely így nettó 573.353,-Ft + ÁFA
lesz.
4.) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyi közbeszerzésieljárás 3.része
tekintetében a nyertes ajánlattevővel (Moviád-Energy Kft. (székhelye: 1152 Budapest,
Nyaraló utca 7.) a kivitelezői szerződés megkötésére.
8.) A névszerinti szavazás eredménye: Kerek Oszkár
Blahó Éva
Dr. Nagy Tamás
Csontos András
Kassa László
Molnár Istvánné

igen
igen
igen
igen
igen
igen

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. december 14.

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Karácsonyi adományok.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Ebben az évben is rendelkezésre áll az összeg a
rászorultak támogatására. Összeült a bizottság, mindenki megtette javaslatát.
137 fő rászorultat javasoltak támogatni, ezen belül gyerekek is vannak. Dönteni kellene arról,
hogy milyen összeggel támogassuk, kössük-e valamilyen feltételhez?
2017-ben is volt lehetőség a 65 éven felüliek támogatására, ebben az évben is kb. 760 fő-nek
adnánk utalványt. Fejenként 5.000,- Ft-ot kaptak 2017-ben.
Kerek Oszkár polgármester: Ezt a támogatást ebben az évben is oda tudjuk adni, javaslom
szavazzuk meg. Mindenkit arra kértem, hogy körültekintően járjon el a javaslatainál a
rászorultak tekintetében.
Csontos András képviselő: A nyugdíjasoknál rendben van, hogy személyenként 5.000, Ft. A
rászorultak esetében lehetne megállapítani tól - ig összeget, és azon belül osztanánk.
Kerek Oszkár polgármester: A rászorultak között van néhány nyugdíjas is, de többségében
nem azok. Nehéz meghatározni, hogy kinek rosszabb a helyzete. Családoknál gyerekenként
adnánk az 5.000,- Ft-os utalványt, így a több gyerekesek többet kapnának.
Molnár Istvánné képviselő: A rászorultak között sajnos előfordulhat az is, hogy eladják az
utalványt, és italra fordítják az árát, nem a családra.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Feltételhez köthetnénk, pl. lehetnek olyanok, akik éppen
mostanában költöztek ide, esetleg előfordulhat, hogy fél év múlva elköltöznek Hortról.
Gyakorlatban előfordulnak ilyen esetek.
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Molnár Istvánné képviselő: Javaslom, kössük ki, hogy azok kaphassanak, akik legalább 2-3
éve költöztek ide.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Én 3 évet javaslok.
Kassa László képviselő: Én is 3 évet javaslok.
Csontos András képviselő: Mi az összeget határozzuk meg, döntsön a bizottság az összeg
szétosztásáról a rászorultak részére.
Kerek Oszkár polgármester: Összefoglalva tehát az időseknél és a rászorultaknál is feltétel
az, hogy legalább 3 éve itt lakjon, az összeg pedig 5.000,- Ft/fő.
Kérem, hogy szavazzunk először a rászorultak támogatásáról.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
123/2018. (XI.21.) KT határozat
Tárgy: Rászorultak évvégi támogatása
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a településen legalább 3 éve lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen itt élő szociálisan rászorultak részére
egyszeri 5.000,- Ft összegű támogatást nyújt, mely étkezési utalvány formájában kerül
kiosztásra.
Felelős:polgármester, jegyző
Határidő: 2018. december 15.
Kerek Oszkár polgármester: Kérem, szavazzunk a 65 éven felüliek támogatásáról.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
124/2018. (XI.21.) KT határozat
Tárgy: 65 év felettiek évvégi támogatása
Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületea településen legalább 3 éve lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen itt élő 65 év felettiek részére egyszeri
5.000,- Ft összegű támogatást nyújt, mely étkezési utalvány formájában kerül kiosztásra.

Felelős:polgármester, jegyző
Határidő: 2018. december 15.
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3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Bejelentések, indítványok.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatokról szükséges
dönteni zárt ülés keretében.
Kerek Oszkár polgármester: A következő téma megtárgyalásához zárt ülést rendelek el, a
nyílt ülést bezárom.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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