Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Monostorapáti
Száma: 230-8/2008.
Jegyzőkönyv
Készült:

Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008.
augusztus 19-én /kedden/ 17.00 órai kezdettel megtartott rendes
nyilvános üléséről.

Helye:
Monostorapáti Körjegyzőség hivatali helyisége
.
Jelen vannak:
Hárshegyi József
polgármester
Csillag Csaba
alpolgármester
Polgár László
képviselő
Szálinger Péter
képviselő
Szipőcs Csaba
képviselő
Sztrik Emilné
képviselő
Varga János
képviselő
Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Egyed Péter

képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
Soós Gyula
Török Zoltánné
Kiss János
Dr. Szilvási László
Dr. Littmann Éva

körjegyző
Nagycsaládos Egy. vezetője
Mozgáskorlt.helyi csop.vez.
Ifjúsági szerv. vez.
ügyvéd
hiv. közbeszerzési ref.

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Szálinger Péter
Sztrik Emilné

képviselő
képviselő

Jegyzőkönyvvezető:

Bati Istvánné

főelőadó

Hárshegyi József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az
ülés határozatképes, hisz a 8 fő képviselőből 7 fő jelen van, így azt megnyitotta.
Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítők: Szálinger Péter és
Sztrik Emilné képviselők lesznek.
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Kérte a képviselőket, hogy a kiküldött napirendtől eltérően, először a 4. napirendi
pontot tárgyalják, hogy a közbeszerzési eljárást bonyolító ügyvéd úrnak ne kelljen
várni.
Képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek, egyhangúlag 7 igen szavazattal,
határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi napirendet.
Napirend:

1./ „Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola
tetőterének építésére benyújtott ajánlatok alapján kivitelező
kiválasztása.
Előadó:

Hárshegyi József
polgármester

2./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2008. /VIII. 25./ rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2008. /II. 15. rendelet
módosításáról.
Előadó:

Hárshegyi József
polgármester

3./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2008. /VIII. 25./ rendelete az étkezési-térítési díjakról.
4./ Monostorapáti Önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról
beszámoló.
Előadó:

Hárshegyi József
polgármester

1. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a Közös Fenntartású Általános Iskola
tetőterének építésére közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Az előző testületi ülésen
meghozott határozat alapján 4 kivitelező részére küldték meg a pályázati csomagot, a
megadott határidőre három pályázatot nyújtottak be.
Felkérte Szipőcs Csabát a pályázatokat elbíráló bizottság elnökét tájékoztassa a
képviselőket a bizottság döntéséről.
Szipőcs Csaba elmondta, hogy a közbeszerzési eljárás minden lépéséről jegyzőkönyv
készült. A közbeszerzési eljárás tárgya az iskola tetőterében beépítése volt. Meghívásos
közbeszerzési eljárás során négy kivitelező részére küldték meg a pályázati anyagot.
Három kivitelezőtől érkezett pályázat, - SZ-L-BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft,
TECHNOGÁZSZER Kft., Fear Globál Kft. – utóbbi kettőt hiánypótlásra kellett
felszólítani, a TECHNOGÁZSZER Kft. a hiányosságokat pótolta, a Fear Globál Kft.
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nem, valamint az OMMF nyilvántartása szerint jogerős határozattal munkaügyi
bírsággal is sújtották, így az eljárásból ki kellett zárni.
Két érvényes ajánlat maradt, árban az SZ-L-BAU Kft. tette a legjobb ajánlatot, a Bíráló
Bizottság ezt javasolja elfogadni.
Dr. Szilvási László ügyvéd tájékoztatta a képviselőket a közbeszerzési eljárás
lépéseiről / ajánlatok kiküldése, helyszíni szemle megtartása, melyen csak egy jelölt
jelent meg, ajánlatok benyújtása, bontása/. Bíráló Bizottság munkáját Szipőcs Csaba
bizottsági elnök már ismertette. Mivel az értékelési szempont az ár volt, ezt
hasonlították össze. Az SZ-L-BAU Építőipari és Kereskedelmi KFT mindenben
megfelelt a pályázati kiírásnak. A műszaki tartalmat Kanizsai László építész
megvizsgálta, azt jónak tartotta.
Javasolta a nyertes SZ-L-BAU Építőipari és Kereskedelmi KFT-vel megkötni a
vállalkozási szerződést.
Hárshegyi József
polgármester kérte a képviselőket, amennyiben kérdésük,
észrevételük van tegyék meg.
Képviselők részéről hozzászólás nem volt.
Dr. Szilvási László ismertette a határozati javaslatot.
Hárshegyi József polgármester kérte a képviselőket, amennyiben a határozati
javaslattal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
Képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:
62/2008. /VIII. 19./ Ökt. számú

határozatot

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Művészetek Völgye”
Közös Fenntartású Általános Iskola (Monostorapáti, Zrínyi u. 1.) bővítési, tetőtér
beépítési munkáinak kivitelezése tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárásban –
figyelemmel a SZILVÁSI Ügyvédi Iroda 2008. augusztus 19-én kelt 30-…./2008.
iktatószámú szakvéleményében foglaltakra, valamint a Bíráló Bizottság 2008. augusztus
19-én hozott döntési javaslatára – meghozza az alábbi határozatot:
A Képviselő-testület megállapítja, hogy
- az SZ-L-BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. (8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.) és a
TECHNOGÁZSZER Kft. (8300 Tapolca, Május 1. u. 14.) ajánlattevők ajánlatai
érvényesek, az ajánlattevők a szerződés teljesítésére alkalmasak.
Az Ajánlatkérő a Fear Globál Kft. ajánlattevőt (8360 Keszthely, Epreskert út 4725
hrsz.) a Kbt. 60. §. (1) bekezdése g) pontja alapján az eljárásból kizárja, így az
ajánlattevő ajánlata a Kbt. 88. §. (1) bekezdése d) pontja alapján érvénytelen, tekintettel
arra, hogy az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség nyilvántartása
szerint az ajánlattevő – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős határozattal
megállapított és munkaügyi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el.
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A Fear Blobál Kft. ajánlata a fentiek túl a Kbt. 88. §. (1) bekedzeése f) pontja alapján
érvénytelen, mivel az ajánlat nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban megadott feltételeknek, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő – a
hiánypótlási felhívás ellenére – ajánlatának hiányosságait nem pótolta.
Képviselő-testület megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás nyerte az SZ-L-BAU
Építőipari és Kereskedelmi Kft (8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.) ajánlattevő, nettó
22.525.174,-Ft ajánlatti árral, mely ellenszolgáltatás – az Önkormányzati Minisztérium
által biztosított támogatás igénybe vételével – Monostorapáti község
Önkormányzatának rendelkezésére áll.
Képviselő-testület meghatalmazza Hárshegyi József polgármestert, hogy az eljárás
nyertesével a vállalkozási szerződést 2008. augusztus 21-én kösse meg.
Felelős:

Hárshegyi József
polgármester

Határidő:

2008. augusztus 21.

2. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a 2008. költségvetési rendelet
módosításáról szóló rendelet tervezetet, - mely a bevételek és kiadások előre nem
tervezhető változása miatt vált szükségessé - a képviselők írásban megkapták.
Kérte a képviselőket amennyiben észrevételük van tegyék meg.
Képviselők részéről hozzászólás nem volt. Hárshegyi József polgármester javasolta a
rendelet elfogadását.
Képviselő-testület minősített többséggel, 6 igen és 1 nem szavazattal megalkotta az
alábbi:
5/2008. /VIII. 25./ Ör.

rendeletet
az önkormányzat 2008. évi költségvetésének
elfogadásáról szóló többször módosított 2/2008.
/II. 15./ rendelet módosításáról.

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/

3. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy az étkezési-térítési díjakról szóló
rendelet-tervezetet a képviselők írásban megkapták.
Megkérte Sztrik Emilné óvodavezetőt amennyiben szóbeli kiegészítése van, tegye meg.
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Sztrik Emilné elmondta, hogy a költségvetés tárgyalásakor már beszéltek arról, hogy
szeptembertől módosítani kell az étkezési- térítési díjakról szóló rendeletet, összhangba
kellett hozni a Kapolcsi, illetve Taliándörögdi gyerekek által eddig fizetett térítési díjjal.
Hárshegyi József elmondta, hogy a 3. §. (1), (2). bekezdésből látszik, hogy a szülők az
étkezésért ÁFÁ- t nem fizetnek, a szülő által fizetendő díj óvodai ellátás esetén 310,-Ft,
napközit igénybe vevők esetén 313,-Ft.
Javasolta a rendelet elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 7 igen szavazattal megalkotta
az alábbi:
6/2008. /VIII. 25./ Ör. számú

rendeletet
az étkezési-térítési díjakról.

/rendelet a jkv. mellékletét képezi/

4. Napirend
Hárshegyi József
polgármester elmondta, hogy az önkormányzat I. féléves
gazdálkodásáról szóló beszámolót a képviselők írásban megkapták. A beszámolóból
látható az egyes előirányzatok időarányos teljesítésének %-os aránya.
Kérte a képviselőket, amennyiben kérdésük, észrevételük van, tegyék meg.
Krunikkerné Török Andrea költségvetési főelőadó elmondta, hogy az előirányzatok
módosítása csak a június 30-ig beérkezett pénzeket érinti, az azóta kapott pénzösszegek
a beszámolóban nem szerepelnek.
Képviselők részéről hozzászólás nem volt, ezért Hárshegyi József polgármester
javasolta a beszámoló elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, 6 igen és 1 nem szavazattal meghozta az
alábbi:
63/2008. /VIII. 19./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete
„Beszámoló
az
önkormányzat
2008.
I.
félévi
gazdálkodásáról„
című előterjesztést
elfogadja.

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/
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5. Napirend
Hárshegyi József polgármester ismertette az „Extázis” Ifjúsági szervezet kérelmét,
melyben egy elnyert pályázathoz szükséges saját erő biztosításához kérik az
önkormányzat anyagi támogatását.
Kérte Kiss Jánost a szervezet vezetőjét tájékoztassa a képviselőket a pályázatról.
Kiss János elmondta, hogy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett
„Gyermek vagy Ifjúsági tematikus táborozási programok támogatása” elnevezésű
pályázati felhívásra nyújtottak be pályázatot, 250.000,-Ft értékben. A Közép-dunántúli
Regionális Ifjúsági Tanács 200.000,-Ft vissza nem térítendő támogatásba részesítette a
szervezetet. A pályázati kiírás szerint 20 % saját erővel – 50.000,-Ft-tal - kell
rendelkezni, melyből 10.000,-Ft-ot el lehet számolni a pályázattal kapcsolatban
felmerült szervezési feladatokra. A fennmaradó 40.000,-Ft-ot szeretnék az
önkormányzati támogatásból biztosítani.
Kérte a képviselők támogatását.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a támogatási szerződés már
megérkezett, értelmes dolognak tartja a pályázatban megjelölt célt, saját hatáskörben
ígéretet tett a saját erő biztosítására, javasolta a támogatás megítélését.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
64/2008. /VIII. 19./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete az „Extázis” Ifjúsági
Szervezet kérelmét támogatja, a - Szociális
és Munkaügyi Minisztérium által
meghirdetett6
IFJ-GY-KD-08-TÁ
kódszámú „Gyermek és/vagy ifjúsági
tematikus
táborozási
programok
támogatása” elnevezésű - pályázathoz
szükséges 40.000,-Ft saját erőt biztosítja, a
2008. évi költségvetés hitelkerete terhére.
Utasítja a körjegyzőt, hogy a támogatás
utalásáról gondoskodjon.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2008. szeptember 30.
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Hárshegyi József polgármester ismertette az Oktatási Minisztérium pályázati kiírását,
mely alapján lehetősége van az önkormányzatnak arra, hogy 2008. évben is
csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz.
Javasolta az eddigi évekhez hasonlóan a csatlakozásról szóló szándéknyilatkozat
megküldését.
Képviselőtestület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
65/2008. /VIII. 19./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselőtestülete
az
Oktatási
Minisztériummal együttműködve 2009.
évre csatlakozni kíván a hátrányos
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg
tanulmányokat
kezdő
fiatalok
támogatására
létrehozott
Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázathoz.
Felhatalmazza
a
polgármestert
szándéknyilatkozat aláírására.

a

Utasítja
a
körjegyzőt,
hogy
a
szándéknyilatkozatot az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő
Igazgatósága /1244 Budapest, Pf. 920./
részére küldje meg.
Felelős: Takács Lászlóné
körjegyző
Határidő: 2007. szeptember 30.
Hárshegyi József polgármester megköszönte a hozzászólásokat, az ülést 17.30 órakor
bezárta.
Kmf.

Hárshegyi József
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző
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Jegyzőkönyv hitelesítők:
Szálinger Péter
képviselő

Sztrik Emilné
képviselő

