21/2013. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11.
napján, 1500 órakor megtartott soron kívüli testületi ülésén.
Ülés helye: A Hivatal házasságkötő terme
Jelen vannak:
Jelen van továbbá:

Lengyel György polgármester, Mórocz
Szemenyei Sándor települési képviselők.

Lajos,

Pusztai

Ádám,

dr. Lipták Péter, jegyző;
Fekete Zita, kirendeltség-vezető;
Kapuné Sin Anikó, pénzügyi vezető főtanácsos;
Skorka Pálné, jkv. vezető.

Lengyel György, polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom a jelenléti ív
alapján, hogy a testületi ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését 15.00 órakor
megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőkre kell javaslatot tenni; javaslatom Mórocz Lajos és
Szemenyei Sándor képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 4 testület tag, 4 igen szavazattal,
egyhangúan, elfogadott.
Javaslatot teszek a megtárgyalandó napirendi pontra, amit meghívóban szereplő sorrendben
javaslok elfogadni. A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, a 4 jelenlevő tag közül 4
igen szavazattal, egyhangúan az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi
pontként:

1.

Tárgy:

Előadó:

TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1114 pályázat

Lengyel György
polgármester

Lengyel György, polgármester tájékoztatja a jelenlevőket, hogy soron kívül kellett
összehívni a képviselő-testületi ülést, mert a fenti számú pályázattal kapcsolatban sürgősen
döntést kell hozni.

1. napirendi pont:

TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1114 pályázat

Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György, polgármester: A napirenddel kapcsolatban írásos előterjesztést készített
Fekete Zita kirendeltség-vezető, melyet az ülés előtt minden képviselő megkapott.
A pályázattal kapcsolatban az előzményekről röviden tájékoztatom a jelenlevőket. A
Képviselő-testület a 12/2012. (II. 02.) sz. határozatában döntött arról, hogy együttműködési
megállapodást köt az Agenda Pályázatház Pályázati Tanácsadó Kft-vel. A pályázat tárgya:
TÁMOP-6.1.2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázat
elkészítésére. Felhatalmazta Ramasz Imre polgármestert és dr. Mészáros Erzsébet jegyzőt,
hogy az együttműködési megállapodást írják alá. Felelősként Ramasz Imre polgármester és
dr. Mészáros Erzsébet jegyző lett megnevezve 2012. február 15-ei határidővel.
Az együttműködés létrejött és a pályázatíró a pályázatot elkészítette az adatszolgáltatásaink
alapján. 2013. augusztus hónapban értesültünk, hogy a pályázat nyert. Ennek megfelelően 3
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árajánlat bekérése vált szükségessé a pályázat megvalósítása érdekében külön a
szolgáltatás és a disszemináció vonatkozásában, tekintettel arra, hogy külön költségvetési
sorban kell feltüntetni az elszámolásnál. A beérkezett ajánlatokat az előterjesztés
mellékleteként mindenki megkapta.
A programról röviden annyit, hogy ez egy programsorozat lesz, melynek keretében
egészségüggyel kapcsolatos méréseket, előadásokat, rendezvényeket tartanak.
Kérdezem Fekete Zitát van-e szóbeli kiegészítése:
Fekete Zita, kirendeltség-vezető: Nincs szóbeli kiegészítésem.
dr. Lipták Péter, jegyző: Az egész pályázati eljárás és árajánlatkérés törvényes volt, ki lehet
választani a legmegfelelőbb ajánlattevőt.
Mórocz Lajos, képviselő: Nekünk ez nem kerül pénzbe?
Szemenyei Sándor, képviselő: Muszáj, a hivatal tanácstermében tartani az ilyen
rendezvényeket? Van nekünk szép nagy művelődési házunk, ahol igazán helye van az ilyen
rendezvényeknek.
Lengyel György, polgármester: Nekünk ez nem kerül pénzbe. Ezt a tanácstermet
ajánlották fel, mert kisebb létszámokkal dolgoznak, de egyetértek, javasolom a művelődési
házban megtartani a rendezvényeket, ott is van alkalmas helyiség kisebb létszámú
csoportokkal való foglalkozásra is.
Árajánlatot nyújtott be rendezvény szolgáltatásra az Oxyvital Kft, az Altair Med Bt. és a
Zomedis Pharma. Disszeminációs szolgáltatásra árajánlatot nyújtott be a Zomedis Pharma,
a Poplart, illetve a Ferling PR.
A legelőnyösebb ajánlattevő, melyet javaslok kiválasztani, a rendezvény szolgáltatásra is és
a disszeminációs szolgáltatásra is a Zomedis Pharma.
Az előterjesztés mellékletében szerepel két határozati javaslat, melyet a nyertes ajánlattevő
nevével kiegészítve javaslok elfogadásra.
Aki egyetért azzal, hogy a rendezvény szolgáltatás vonatkozásában a Zomedis Pharma
ajánlattevőt bízzuk meg, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
182/2013. (IX. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
TÁMOP 6.1.2 Egészségre nevelő és szemléletformáló c.
pályázat megvalósítása érdekében rendezvény szolgáltatás
vonatkozásában értékelte a beérkezett árajánlatokat és az
alábbi döntést hozza:
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Zomedis Pharma
vállalkozással a beérkezett árajánlat alapján 6.748.760 Ft. +
ÁFA, azaz bruttó 8.570925 FT. azaz: nyolcmillióötszázhetvenezer-kilencszázhuszonöt
Ft
összegben
szerződést kössön.
Határidő.: 2013. szeptember 15.
Felelős: Lengyel György polgármester
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Lengyel György, polgármester: Aki egyetért azzal a javaslattal, hogy a pályázat
megvalósítása érdekében kommunikációs tevékenység vonatkozásában a Zomedis Pharmaval kössünk szerződést az kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:

183/2013. (IX. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
TÁMOP 6.1.2 Egészségre nevelő és szemléletformáló c.
pályázat
megvalósítása
érdekében,
disszeminációs
tevékenység vonatkozásában, értékelte a beérkezett
árajánlatokat és az alábbi döntést hozza:
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Zomedis Pharma
vállalkozással a beérkezett árajánlat alapján 275.000 Ft. +
ÁFA,
azaz
bruttó
349
250
FT.
azaz:
háromszáznegyvenkilencezer-kettőszázötven Ft összegben
szerződést kössön.
Határidő.: 2013. szeptember 15.
Felelős: Lengyel György polgármester
Lengyel György, polgármester: Mivel több megtárgyalandó napirend nincs, megköszönöm
a képviselők megjelenését és az ülést 15,30 perckor bezárom.

K.m.f.

Lengyel György
polgármester

dr. Lipták Péter
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Mórocz Lajos
képviselő

Szemenyei Sándor
képviselő
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