Önkormányzati Képviselő-testület
8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.
Szám: M/40-12/2018.
Jegyzőkönyv
Készült: Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 6-án /szerdán/
18 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Helye:

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Polgármester Irodája
8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.

Jelen vannak:
Takács Péter
Vigh Elemér
Gulyás Erzsébet
Soós Gyula
Széll Pál
Varga János

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Molnár Andrea

képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné

jegyző

Jegyzőkönyvvezető:
Takács Lászlóné jegyző
Takács Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén a
megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes,
mivel 6 képviselő jelen van. Javasolta a napirendi pontok közé felvenni a közbeszerzési
bíráló bizottság megválasztását, valamint a könyvtár eszközfejlesztéséhez pályázat
benyújtását, saját forrás biztosítását. Felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha
egyetértenek a módosított napirendi ponttal.
Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslattal egyetértett és
egyhangúlag, 6 igen szavazattal határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi:
Napirend:

1./ Vegyes, aktuális ügyek
a.)Orvosi rendelő bővítése, felújítása, akadálymentesítése kivitelezési
tervdokumentációk készítésére vonatkozó ajánlatok elbírálása
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b.) Monostorapáti „Kisdedóvó” kapacitás bővítése, új bölcsőde létrehozása,
meglévő óvodaépület korszerűsítése” című projekt műszaki ellenőri,
szakértői feladatok ellátása ügyében benyújtott árajánlatok elbírálása
c.)Közbeszerzési Bíráló Bizottság megválasztása
d.)Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése
Előadó: Takács Péter polgármester
Napirend:
a.)Orvosi rendelő bővítése, felújítása, akadálymentesítése kivitelezési tervdokumentációk
készítésére vonatkozó ajánlatok elbírálása
Takács Péter polgármester elmondta, hogy az orvosi rendelő kivitelezési
tervdokumentációjának elkészítésére 3 ajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot a Maár
Építész Iroda Kft. nyújtotta be. Javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:
48/2018.(VI.6.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-16VE1-2017-00003 azonosítási számú, A MONOSTORAPÁTI „471” hrsz-ú
(Monostorapáti, Petőfi u. 123. sz. alatti) „Monostorapáti Egészségház
bővítésének,
felújításának,
akadálymentesítésének,
valamint
eszközfejlesztésnek
támogatása
„
című
projekt
kiviteli
tervdokumentációjának elkészítése ügyében benyújtott árajánlatok alapján
az alábbi döntést hozta:
Képviselő-testület megállapította, hogy
Maár Építész Iroda Kft.

7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 17.

Szalai Építész Iroda Kft.

9700 Szombathely, Körmendi út 40.

Gáterv Építésziroda Kft.

7621 Pécs, Rákóczi út 1.

ajánlata érvényes, mivel ajánlata megfelel az ajánlatkérési felhívásban
foglaltaknak.
Ajánlatkérés nyertese a Maár Építész Iroda Kft. 7362 Vásárosdombó,
Szabadság tér 17.
mivel a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlatot nyújtotta be, bruttó 1.803.400.-ft.
kiviteli
tervdokumentációt elkészítésének költsége.
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Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárás eredményét
hirdesse ki.
Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlat-értékelési
jegyzőkönyvet, és bontási jegyzőkönyvet küldje meg az ajánlattevőknek.
Szerződést kösse meg a Maár Építész Iroda Kft. 7362 Vásárosdombó,
Szabadság tér 17. céggel.
Felelős: Takács Péter

polgármester

Határidő: 2018. június 11.
b.) Monostorapáti „Kisdedóvó” kapacitás bővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő
óvodaépület korszerűsítése” című projekt műszaki ellenőri, szakértői feladatok ellátása
ügyében benyújtott árajánlatok elbírálása
Takács Péter polgármester elmondta, hogy az óvoda bővítés műszaki ellenőri feladatainak
ellátására szintén 3 ajánlat érkezett. Mind három ajánlat érvényes. A legkedvezőbb ajánlatot a
Maár Építész Iroda Kft. adta. Javasolta a határozat tervezetet elfogadni.
Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:
49/2018.(VI.6.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15VE1-2016-00031
azonosítószámú projekt „Monostorapáti „Kisdedóvó”
kapacitás bővítés, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület
korszerűsítése” című projekt műszaki ellenőri, szakértői feladatok ellátása
ügyében benyújtott árajánlatok alapján az alábbi döntést hozta:
Képviselő-testület megállapította, hogy
Szalai Építész Iroda Kft.
9700 Szombathely, Körmendi út 40.
GÁTERV Építésziroda Kft.
7621 Pécs, Rákóczi út 1..
Maár Építész Iroda Kft.
7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 17.
ajánlata érvényes, mivel ajánlata megfelel az ajánlatkérési felhívásban
foglaltaknak.
Ajánlatkérés nyertese a Maár Építész Iroda Kft. 7362 Vásárosdombó,
Szabadság tér 17. mivel a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlatot nyújtotta be, bruttó 2.616.200.-ft. a műszaki ellenőri,
szakértői feladatok ellátására.
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Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárás eredményét
hirdesse ki.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlat-értékelési
jegyzőkönyvet, és bontási jegyzőkönyvet küldje meg az ajánlattevőknek.
Szerződést kösse meg a Maár Építész Iroda Kft-vel. 7362 Vásárosdombó,
Szabadság tér 17.
Felelős: Takács Péter

polgármester

Határidő: 2018. június 11.
c.)Közbeszerzési Bíráló Bizottság megválasztása
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásához bíráló
bizottságot kell létrehozni. Javasolta a bíráló bizottságba a Bujdosó és Bakó Közbeszerzési
Kft. részéről dr. Horváth Helena Zsuzsanna jogi és közbeszerzési szakértelemmel, Török
Andreát pénzügyi szakértelemmel és Maár Zoltánt műszaki szakértelemmel rendelkezőt
megválasztani. Ismertette a határozati javaslatot, és kérte annak elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:
50/2018.(VI.6.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27.§ (3) bekezdés alapján
a közbeszerzési bíráló bizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli ki:
dr.Horváth Helena Zsuzsanna
Török Andrea
Maár Zoltán

jogi, közbeszerzési szakértelem
pénzügyi szakértelem
műszaki szakértelem

d.)Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése
Takács Péter polgármester elmondta, hogy pályázatot lehet benyújtani a Nemzeti Kulturális
Alaphoz „Települési könyvárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” céllal.
Maximálisan igényelhető támogatás 3.500.000.-ft. saját forrás mértéke 10 %. Árajánlatot
kértek bútorok, vetítővászon, babzsákok beszerzésére. A beruházás összege: 2.914.785.-ft.
igényelt támogatás 2.623.307.-ft. saját forrás 291.479.-ft. Saját forrásból kerülne
megvásárlásra a vetítővászon, és a babzsákok. Kérte a képviselők véleményét, hozzászólását.
Soós Gyula képviselő furcsának találta babzsákok vásárlását. Nagy helyet foglalnak.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy árajánlatot kért a parketta felújítására, 500-600
e forintba kerülne a csere, nagyobb önrészre lenne szükség.
Kérte a képviselőket aki egyetért a pályázat benyújtásával, és az önrész biztosításával
kézfeltartással jelezze.
Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:
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51/2018.(VI.6.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Nemzeti
Kulturális Alaphoz „Települési könyvárak szakmai eszközfejlesztése,
korszerűsítése” című pályázatra pályázatot nyújt be. A könyvtárba bútorokat,
vetítővásznat, babzsákokat vásárol.
A beruházás összege: 2.914.785.-ft.
igényelt támogatás
saját forrás

2.623.307.-ft.
291.479.-ft.

Saját forrásból kerül megvásárlásra a vetítővászon, és a babzsákok.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: 2018. június 7.

Takács Péter polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 18,20 órakor
bezárta.

k.m.f.

Takács Péter
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

