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Jegyzőkönyv
Készült: Zá*aKözség Önkormányzata Képviselő-testiiletének}Ot4. május l2-én 16,00 órai
kezdettel ZárkaiKözös ÖnkormrányzatiHivatalZártkaFő. u. Z9.polgátmesteri targyaló.
Jelen vannak:

Filep Miklós
YargaZo|tán
Horváth Lajos
Péringer Antal

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási ioggal megielent:

Ágnes
István

Lukács
Harsányi

jegwő
közbeszerzési tanácsadó

Filep Miklós polgármester: Tisztelettel köszönti

Zfutka Község Önkormányzatának nyilvá-

nos képviselő-testtileti ülésénmegielent Képviselőtársait, Jegyző Asszonyt.

Megállapítja, hogy a Kepviselő-testiilet határozatkepes, mivel 5 fbből4 tag jelen van.
Ismerteti a napirendi pontokat.

Napirend:
1. Javaslat közbeszerzési eljárás eredményénekmegállapítása- Utépítóse§ útfelújítások Zánka község területén
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
2. Műfüves labdarúgó pálya ópítéséhezegyüttműködési megállapodás jóváharyása
Előterjesztő : Filep Miklós polgármester
3. 2014. évi közbeszerzési terv módosítása
Előte .iesztő: Filep Miklós polgármester
4. ZánkaiErtéktár kiadvány pályázat alapján határozat módosítása
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
Vegyes ügyek
- Selyem Krisztián aján|ata az iskolabuszra.

Filep Miklós polgármester: Kéri, hogy aki a napirendekkel az utolsó kiegészítésselegyütt
egyetért, kézfeltartással szav azzon.

A Képvíselő-testület 5 igen szavazattal- ellenszavazat és tartóz]lodás néIkül - az elhangzoű
nap ir endi po ntokat elfo g adj a.

NAPIREND TÁRGYAI Ása:
1. Javaslat kőzbeszerzési eljárás eredményének megállapítására- Útépítések, útfelújítások Zánka közsóg területén
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F'ilep Miklós polgármester: A közbeszerzési eljárás lezárult a hiánypótlási idő is lejárt.
Megkéri Harsányi István közbeszerzési tanácsadót, ismertesse a jelenlegi álláspontját.

Harsányi István kőzbeszerzési tanácsadőz Az árqánlatok bontását követően az é,rtékelés
megtörtént. Három ajanlattevő nyujtott be ajánlatot. A Via Vomito Kft., mind aháromrészfeladatra. A Munkagép Kft. szintén a Horváth-Ep Kft., pedig csak a 3. részfelaőatra. Az értékeléssorán a Via Vomito Kft. esetében a2. és 3. részfeladat esetében szükség volt indoklás bekérésére.A Munkagép Kft. esetében nem csak indoklást kellett bekérni, hanem hianypótlást is, méghozzá a szaketrtber vonatkozásában, ugyanis azt mondta, vá|lalkozót nem
vesz igénybe, ezzel szemben a közlekedésépítő szakembere nem belső ember, hanem külső
cégmegbizásából kivánta ellátni és kapacitás biztosító szervezetként sem jelölte meg. Tehát
kiktildésre került egy indoklás bekérésés hiánypótlás. A határideje a mai nap volt ezért neríl
fudtak részletes írásbeli anyagot készítenia Képviselő-testiilet részére.Ezért szőban tenné
meg a javaslatukat, amit később írásban is pótolnak. Az indokolást csak a Via Vomito Kft.
teljesítette. Az indokolásban megfelelően indokolta az ajánlati árát, igy ennek az e|fogadását
javasolják és ennek figyelembe vételévelaz is megállapítható, hogy érvényesajánlatot tett a
Via Vomito Kft mind a harom részfeladatra. Érvénytelenajánlatot tett a Munkagép Kft, mivel a hiránypótlásban foglaltakat nem pótolta, azinőoklást sem nyújtotta be. Ervényes ajánlatot nyújtott be még a Horváth-Ép Kft az első részfeladatvonatkozásában. Az ajánlati árakat
figyelembe véve megállapithatő, hogy mind a három részfeladatban a Via Vomito Kft. adta
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást, ezért javasolja, hogy mind a három részfeladatban ők
kerüljenek nyertesként kihirdetésre.
Filep Miklós polgármester: Kérdezi tételesen, mennyibe kerülnének ezek arészfeladatok.
Harsányi István kőzbeszerzési tanácsadó :
Az első részfeladat:
Bűzavirág utca, Vérkútiutca,

Ifj úság köz aszfaltozás

Nettó: 13.613.544,-Ft
becsült összegünk: 1 7.096.000,-Ft
A második részfeladat: Zánka iskola sorakozó tér kialakítása, iskolai járdaépítés
Nettó: 1 .185.880,-Ft
becsült összegünk: 1.575.000,-Ft
A harmadik részfeladat: Temető előtti parkolóo 01,75 hrsz-ú felújítási munkák
Nettó: 4.937.600,-Ft
becsült összegünk: 5.5l2.000,-Ft

Filep Miklós polgármester: Kerdezi, meddig kell várni a szerződéskötéssel?
Harsányi István kőzbeszerzési tanácsadó: A döntést követően az ősszegzés kikiildhető, az
összegzést követő 11. napon köthető meg a szerződés.

Filep Miklós polgármester: Megkórdezi van-e valakinek kérdése. Nem volt.
Javasolja elfogadásra a Via Vomito Kft. érvényesajánlatát mind a három részfeladatra vonatkozóan.
80t2014. (v. 12.) Z.

önkormányzati HATÁROZAT
Zfutka Kö zség Önkormányz atának Képvi s elő -testiil ete az
,,Útépítések,útfelújítások Záttka község területén" tárgyű,
a Kbt. I22lA. §. (1) bekezdés szerint indított nemzeti eljá-

rásrendben lefolytatott, hirdetmény közzététele nélktili
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közbeszerzési eljárásban

az ajánlatok

érvényességével

kapcsolatosan a következő döntést hozza;

yzata Kepvtselő-testtil ete megál Iapitja, hogy a Via Vomito Mélyépítőés Szolgáltató Kft.
(8200 Veszprém, Kádéttaí u. 27.) ajánlattevő qánlata
megfelel a Közbeszerzésekről sző|ő 2011. évi CVIII. tv.
előírásainak, a közbeszerzési ajánlattételi felhívásban és
dokumentációban fo glalt feltételeknek, ezért ajánlatát, érvényesnek nyilvánítja.
Zfu:fria Köz ség Önkormán

Lukács Ágnes jegyző; A közbeszerzési eljárás eredményességétilletően névszerinti szavazást ir elő a jogsz abály.

Filep Miklós polgármester: Javasolja a Via Vomito Kft. ajánlattevőt kihirdetni az eljárás
nyerteseként. Kéri a Képviselő-testtiletet, hogy hatalmazza fel arra, mikor lejér a 10 napos
szeruődési moratórium a szerződést, aláírhassa a kiírásnak megfelelően.

Név szerint felkér minden képviselőt a szavazásra.

Varga Zo|tán alpolgármester: Igen
Péringer Antal képviselő: Igen
Horváth Lajos képviselő: Igen
Filep Miklós polgármester: Igen, összesen a Képviselő-testület 4 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozta a következő határozatot:

Filep Miklós polgármester:
Kéri, aki ezzel egyet erIszavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás néIkül - meghozta a következő határozatot:

81t2014.(v. 12.) Z. önkormányzati

HATÁROZAT

g Önkormányz atának Képvi selő -testiil ete az
,,Útépítések, útfelújí tás ok Záttka köz s é g terül etén" tár Eyú,
a Kbt. 122lA. §. (1) bekezdés szerint indított nemzeti eljárásrendben lefolytatott, hirdetmény kőzzététele nélkiili
Zánlka Közs

é

kőzbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
Zfu,ka Község Önkormán yzata Kepviselő-testülete megál-

lapítja, hogy a közbeszerzési e§árás nyertese a Via
Vomito Mélyépítőés Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém,
Kádártai u. 27 .) ajánlattevő az |. részfeladatra nettó
13.673.544.-Ft-os,
nettó 1. 1 85.880.-Ft-os,
a2. részfeladatra
nettő 4.937.600.-Ft-os ajánlati ára3. részfeladatra
ral.
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A

Kepviselő-testíilet a kőzbeszerzési szabályzat alaplán
felkéri a hivatalos közbeszerzési tanácsadót, hogy az ajánlatok elbírálásáról készítsen összegzést és kíildje meg az
ajánlattevők részére.

A Képvi sel ő -testtil

et f elhatalmazza a p olgármestert az v áll alko zási szerző dés aláir ásár a.
Hatráridő:

Felelős:

2014. május 20.
Filep Miklós polgármester

2. Műfüves labdarúgó pálya építéséhezegyüttműködési megállapodás

jóváharyása

Filep Miklós polgármester: Erre is határozatot kell hozni a testtiletnek, mert vá|tozott az
összeg. Annyi a lényegi változás,hogy a szerződés szerint 8 napon belül át kell javítani a saját
hozzájárulás összegét 4.330 eFt-ra.

Péringer Antal képviselő: Szeretné, ha megépülne a pálya, de átnézte az Együttműködési
Megállapodást, azt nagyon egyoldalúnak érzi. Nem ért vele egyet.

Filep Miklós polgármester: Valóban egyoldalű az Egyűttműködési Megállapodás, de nincsenek olyan helyzetben, hogy szerződést módosítsák. Vagy elfogadjak ebben a formában,

vagy nem. Kár lenne kihagyni ezt alehetőséget a falu érdekéberl,ahátrányaival együtt. Kéri,
akí az előterjesztésnek megfelelően a projekt teljes összegét és a saját hozzájárulás összegét
elfogadja, valamint a mellékelt megállapodás aláírására és a megállapodásban foglaltak betartásával és ezzel együtt az összegátutalásétra felhatalmazza,kéi szayazzoív.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal
következő

határozatot

l

ellenszavazattal, - tartózkodás nélkül- meghozta a

:

82t2014.(V. 12.) Z. önkorm

ányzati HATÁROZAT
Zárka Község Önkormányz atának Képviselő-testtilete a
műfiives labdarugó páIya létesítéseérdekében kötendő, a
Magyar Labdarugó Szövetség áItal 2014. április 30-án
megktildött együttműködési megállapodást és annak mellékleteit megismerte, jőváhagyta, ezek aláíráséra a polgármestert felhatalmazza.
A Képviselő-testiilet tudomásul veszi, hogy a Magyar
Labdarugó Szövetség által lefolytatott beszerzési eljáras
eredményeként a Zátlka,Iskola u. 6. szám alatti műfiives

labdarugó páIya beruhánás teljes bruttó költsége

14.436.426,-Ft.
A Kepviselőtestület al22l20l3. (XI. 11.) Z. önkormányzati hatát ozatot az al ábbi ak szerint módo sítj a :
A pá|yázati projekt teljes összege: 14.436.426,- Ft.
4.330.928,-Ft.
S aj át hozzé$árul ás ö s szege :
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A

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
mindkét fél általi aláírást követő 8 napon
megállapodás
a
belül az önrész áfutalásáről intézkedjen.

Határidő:
Felelős:

2014.méqus22.
polgármester

3.2014. évi közbeszerzési terv módosítása
Fitep Miklós polgármesterz Az akadálymentes vízi bejráró pályánaton is nyert Zétnka Község
Onkormányzata. A pályázat l00 %-os támogatottságú. Mivel közbeszereztetni kell a kiérkezetttájékoztató szerint akőzheszerzési tervüket ennek megfelelően, módosítani kell.
Javasolja, hogy a közbeszerzési tervet az előterjesztésnek megfelelően az akadálymentes vízi
bejaró beszerzése, amely árubeszerués, varható becsült l0.000.000,-Ft összegével módosítsa a
Képviselő-testiilet.
Kéri, aki ezzel egyet ért szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkadás néIkül - meghozta a következő határozatol:
83t2014.

(v.

12.) Z.

önkormányzati HATÁROZAT
ZánlkaKözségÖnkormányzataKépviselő-testtileteZátlka
Község Onkormányzata, mit ajánlatkérő által tervezett
közbeszerzésieljárásokrólkészített2014.évikőzbeszerzési terv módosítását az előterjesztés szeint elfogadja.
Megbízza a polgármestert, hogy a tervben foglaltak végrehajtása érdekébena szükséges intézkedést tegye meg.

Hatráridő:
Felelős:

2014. december 31.
polgármester

4. ZánkaiF;rtéktár kiadvány pályázat alapján határozat módosítása

Filep Miklós polgármester: Pályánatot nyertiink 1 millió Ft-ot ez csökkentett összege a pályáaaíban igényeltnek. A pályazat kiíroja kéri, hogy a Képviselő-testtilet határozattal erősítse
meg, hogy az ereőeti elképzelésnek megfelelően, változatlan tartalommal megvalősítja az
Ertéktár kiadványt fiiggetlenül attól, hogy csak 1 millió Ft-os támogatástkap az önkormányzat.Erte a költségvetési rendelet nem bizonyult elegendőnek, abban ugyan benne van, hogy a
fedezetetbiztosítja a testület, de ez nem elegendő. Javasolja, hogy a Képviselő-testíilet hozzon
egy olyan határozatot, hogy 2 millió Ft-os további finanszírozással az eredeti tartalommal a
helyi nrtékt fu kiadását ill etve elkészítését v állalja.
Kéri, aki ezzel egyet ért, szavazzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozta a kövelkező halározatol:
84t201,4.

(V. 12.) Z. önkormányzati

HATÁROZAT
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Zárka Község

Önkormrányzata a Nemzeti
Agrárszaktanácsadási, Képzésiés Vidékfejlesztési Inté-

zethez benyújtott ,,Zátlkai Prtettrlr kiadvrány létrehozása és
kiadása" című, HLTNG-2O1411670 azonosító számú pályázattal kapcsolatosan a NAKV| 3035-312014. iktatószámű,
csökkentett támogatásról szóló értesítésérehivatkozva
Zfutka Község Önkormrányzata a csökkentett támogaüísi
összeget tudomásul veszi.
A megítélt összesen 1.000.000,- Ft támogatást jóvahagyja,
azt elfogadja.
Az önkormányzat a pályéaatba tervezett tevékenységet a
pály ázati adatlapon leírt telj es tartalommal megvalósítj a.
A csökkentett támogatás miatt a projekthez sziikséges
2.000.000,- Ft saját forrást, önerőt az önkormányzat a
20l 4. évi költségvetésében biáosítja

Vegyes ügyek
Selyem Krisztián ajánlata az iskolabuszra

Filep Miklós polgármester: Ajanlata a következő. ad az önkormrányzatnak egy 9 éves 1300
cm3 diesel OPEL Combo gépkocsit ezt ajánlja fel a buszért plusz 7000 km-t ledolgozna az

elkövetkezendő

években.

Péringer Antal képviselő: Kérdezi, mennyi ennek a 9 éves gépkocsinak a forgalmi értéke?
Fílep Miklós polgármester: Megnézte az interneten kb. 700-800 eFt.
Horváth Lajos képviselől Es a 7000 km azpénzben mekkora összeg?

PéríngerAntal képviselő: Ha250 Ft/km számolnak 1.750 eFt + 800 eFt, akkor abusz ára
2.550 eFt.

Filep Miktós polgármester: Inhof Sandor is érdeklődött telefonon.

Varga Zoltán alpolgármester: Neki is tettek személyesen arajanlatot egy Budai nevezetű
badacsonytomaji lakos 2.500 eFt értékben.
Filep Miklós polgármester: Javaslata az,hogy varják meg az írásos árajánlatokat. Ha adnak
készpénzben 2.500 eFt-ot, az már egy tiszta dolog. Selyem Krisztiánnak pedig később adnak

választ.
Mivel többhozzászólás,

észrevételnem hangzott el, a nyilviinos ülést 16,40 órakor bezérta.
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