17/2012. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-i
soron kívüli ülésén.
Jelen vannak:

Gombkötő Lajos alpolgármester, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám és
Varga Pál települési képviselők.

Jelen van továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Skorka Pálné jkv. vezető.
Gombkötő Lajos: Köszöntöm a megjelent képviselőket. A jelenléti ív alapján megállapítom,
hogy a testületi ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitom. Jegyzőkönyv
hitelesítőkre kell javaslatot tenni. Javaslatom Pusztai Ádám és Varga Pál képviselőkre esik,
melyet a testület 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott. Javaslatot teszek a
megtárgyalandó napirendi pontra, melyet a képviselő-testület 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott az alábbiak szerint.
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Tárgy:

Előadó:

Kardoskúti pihenőpark kialakítása, bővítése
munkálatainak elvégzése tárgyában benyújtott
ajánlatok elbírálása.

Gombkötő Lajos
alpolgármester

Gombkötő Lajos: Két ülés között történt eseményről és lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szeptember 6-án tartandó soros testületi ülésen kívánok beszámolni.
1.

napirendi pont:

Kardoskúti pihenőpark kialakítása, bővítése munkálatainak
elvégzése tárgyában benyújtott ajánlatok elbírálása.
Előadó: Gombkötő Lajos alpolgármester

Gombkötő Lajos: Ma délelőtt 10 órai kezdettel a „Kardoskúti pihenőpark kialakítása, bővítése
munkálatainak elvégzése tárgyában indított hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárás tárgyalási fordulója lezajlott. Három ajánlatkérés történt, két ajánlat érkezett. A
tárgyalást a Tender-Co Kft. képviselője, Maros Zoltán vezette. A tárgyalás során a felek
megállapodtak abban, hogy a végleges árajánlatból kimarad két tétel. (Öntözéshez a kút
fúrása valamint a Polgármesteri Hivatal és a Művelődési ház alumínium burkolatú kapuinak
lebontása, és a meglévő zártszelvény kapuvázra faléces burkolat felrakása, festése.) Más
tisztázandó kérdés nem volt, így a felek megállapodtak abban, hogy benyújtásra kerülhet a
végleges (módosított) ajánlat. Az ajánlattevők végleges ajánlatukat 2012. szeptember 4-én
12 órára készítették el. A Bíráló Bizottság a második alkalommal tartandó bizottsági ülést
2012. szeptember 4-én 13 órára hívta össze.
A Bíráló Bizottság tagjai elbírálták az ajánlatokat és javaslatot tettek a Képviselő-testületnek,
hogy az eljárást az alábbiak szerint zárja le.
Az ajánlatkérő az eljárást nyilvánítsa eredményesnek. Ajánlatkérő az eljárás eredményét az
alábbiak szerint hirdesse ki:
Nyertes ajánlattevő: Túri és Társa Kft. (Székhelye: 5065. Nagykörű, Forráspart 3.) ajánlati ár:
nettő 16.650.049,-Ft. Kiválasztásának indoka, hogy az érvényes szerződés teljesítésére
alkalmas ajánlattevők közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó
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ajánlatot Ő tette. A másik ajánlatot a VIAREX Zrt. tette, melynek összege 18.343.026,-Ft.
Jelentős összegű különbség van a két ajánlat között.
Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy nyertesnek hirdesse ki a Túri és Társa Kft-t, és
kösse meg vele a kivitelezési szerződést. A költségvetésbe előirányzott 6 millió forint (önerő)
rendelkezésre áll.
A fúrt kút kivitelezése az önkormányzat feladata a TIMOTEX Kft. vállalta a tervezést és az
engedélyezést, 80 ezer forint + Áfa, illetve a környezetvédelmi engedélyezés esetén 180
ezer forint + Áfa ellenértékért. 10 nap alatt elkészítik a tervet. A kútfúrásról is ajánlatokat kell
kérni. Jelenleg az engedélyezési jogkör tisztázása zajlik, állásfoglalást kértünk az Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől.
Mórocz Lajos: A kúthoz még szivattyú is kell, ami szintén pénzbe kerül.
dr. Mészáros Erzsébet: A kút a hivatal udvarán lesz, a parkban 6 csatlakozó kerül kiépítésre
a locsoláshoz.
Varga Pál: Ivóvíz minőségű lesz a víz?
dr. Mészáros Erzsébet: Nem, csak locsolásra alkalmas. A park kivitelezése október 1-én
kezdődik, és november 16-ra fejeződik be, ütemterv szerint, tehát a számlát még az idén ki
kell egyenlíteni.
Javasolom a testület tagjainak, gondolkodjanak el azon, hogy a terv szerint áthelyezendő
növények hova legyenek átültetve.
Varga Pál: A kiszedett diófákat javasolom szociális tűzifaként hasznosítani.
Gombkötő Lajos: Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, szavazzunk a határozati
javaslat elfogadásáról. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan az
alábbi határozatot hozta:
161/2012. (IX. 04.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a
Kardoskúti pihenőpark kialakítása, bővítése munkálatainak
elvégzése (támogatás hivatkozási száma: 1005340781) tárgyú
hirdetmény
nélküli
tárgyalásos
közbeszerzési
eljárás
eredményét, a Bíráló Bizottság ülésen készült jegyzőkönyvbe
foglalt javaslatok alapján az alábbiak szerint fogadja el:
1. Az eljárás eredményes.
2. Nyertes ajánlattevő: Túri és Társa Kft. (Székhelye: 5065.
Nagykörű, Forráspart 3.)
A nyertes ajánlati ár: nettó 16.650.049,-Ft.
A nyertes ajánlattevő kiválasztásának indoka: az érvényes és
szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevők közül a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást Ő igényelte.
A
Képviselő-testület
felhatalmazza
Gombkötő
Lajos
alpolgármestert a szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős:
Gombkötő Lajos alpolgármester
Határidő:
2012. szeptember 15.
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B e j e l e n t é s e k:
Pusztai Ádám: A polgármester halála óta az alpolgármester munkája megszaporodott,
jelentős szabadidejét tölti önkormányzati munkával. Változott-e a tiszteletdíja, illetve van-e
lehetőség annak emelésére.
dr. Mészáros Erzsébet: Jelen szabályozás szerint változatlan, önkormányzati rendelet
szabályozza a tiszteletdíjak kérdését.
Pusztai Ádám: Kéri a Jegyző Asszonyt, hogy a szeptember 6-i soron következő testületi
ülésre nézzen utána a lehetőségeknek.
Gombkötő Lajos: Felhívja a képviselők figyelmét, hogy a Jegyző Asszony feladata,
fellelősége is megsokszorozódott, a javadalmazásnál ezt is szem előtt kell tartani.
A legközelebbi ülésen az iskolával kapcsolatos dolgokról is beszélni kell és a Polgármesteri
Hivatal átalakulásával is foglalkozni kell. Legalább az elképzeléseinket meg kellene
határozni, hogy a lehetőségek felkutatását és tárgyalásokat meg lehessen kezdeni.
Elképzelhető, hogy e két dologgal kapcsolatban további soron kívüli üléseket is kell
tartanunk. Ezzel számoljon mindenki.
Több napirendi pont nincs. Köszönöm Jegyző Asszony tájékoztatását, köszönöm a testületi
tagok jelenlétét, munkáját a testületi ülést 14,30 perckor bezárom.

Kmft.
/ Gombkötő Lajos /

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző

alpolgármester

Jegyzőkönyv-hitelesítők:
/ Pusztai Ádám /
képviselő

/ Varga Pál /
képviselő
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