J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 11.23.-án megtartott
testületi ülésén.

Helye:

Polgármesteri Hivatal
Domony, Fő út 98.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tantó Viktor polgármester
Köszönti a testületi ülésen megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Ismerteti a meghívóban
szereplő napirendi pontokat. A képviselő-testület tagjai az elhangzottakat megtárgyalták, a
napirendet 6 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadták el.

1.) Beszámoló az elmúlt ülés óta történtekről
2.) Belső Ellenőrzési Terv megtárgyalása
3.) Energetikai pályázat megtárgyalása az Önkormányzat, az Iskola és a
Művelődési Ház épületeinek fejlesztéséről
4.) Közmeghallgatás időpontjának megtárgyalása, elfogadása
5.) Egyebek
6.) Zárt ülés
1.NAPIREND

Beszámoló az elmúlt ülés óta történtekről
Tantó Viktor polgármester:
Az elmúlt ülés óta, az események történtek és nem az elkeserítéssel szeretné kezdeni a
beszámolóját. Az energetikai pályázatot ismét megnyitották, három épületet szerettek volna
belevinni, az iskola épületét, a Hivatal épületét, és a Művelődési házat. A Művelődési ház és az
iskola épületét beruházhatónak látják! De a Hivatal, mivel műemlék épület, nehezebb megvalósítani
fejlesztéseket, mivel az eredeti állapotot kell visszaállítani. A műemlékvédelemtől „segítséget
kaptak”, a nyílászárókat eredeti, egyedileg legyártott ablakokat kell visszaállítani, ami anyagilag
megterhelő az önkormányzatnak! Az iskolát nem az önkormányzat működteti, hanem a KLIK, de
az épület Domony Önkormányzatáé! A művelődési házon elsőként a tető rendbetétele a
legfontosabb, majd a külső szigetelést és a nyílászárók cseréjét szükséges elvégezni! Az
önkormányzat épületét a műemlékvédelemtől felmérte egy hölgy, mely kutatásnak az összege
bruttó 650.000,-Ft. A z energetikai pályázatba nem fér bele az önkormányzat épülete, de a kiállított
papíros a műemlékvédelemtől, egy későbbi időpontban felhasználható lesz, ha ismét nyitjáka a
pályázatot, csak érvényesíteni kell a most kiállított igazolást. Komoly pályázatról van szó az
energetikai pályázat kapcsán! A pályázat összege 194.-438 millió forint a teljes projekt összege!
Domony már kaphatna végre valamit! – A szociális tűzifa igénylésre, kb. 150 kérelem érkezett, kéri
majd a képviselőket a kérelmek figyelmes átnézésére! A következő évben a rendelet módosításra
lesz szükség. A Hírmondóba cikket fog írni, hogy az önkormányzat nem fejőstehén! – A jövő évi
költségvetéssel kapcsolatban, 10 MFt-al kevesebb lesz a falu költségvetése, mivel nőtt az
adóerőképessége Domonynak! Utánajárt, hogy három vállalkozónak köszönhetik, mivel nem lehet
tőlük behajtani az adót!
dr. Barcsi Antal jegyző:
A probléma az, adózás szempontjából, sávot ugrottak!
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Tantó Viktor polgármester:
A következő évben a falu költségvetése sokkal kevesebb lesz! Jövőre, ha a költségvetésbe nem lesz
betervezve valamire keret, az ASP rendszerbe nem lehet elszámolni! Fel kell készülni minden
várható kiadásra! A várhatóan kevesebb költségvetési összeg, még a Domonyvölgyi vízzel
kapcsolatban is növeli a kiadások összegét, mivel nem történik haladás előbbre az ügyben, 10 MFt
kiadással növeli pluszban a költségvetést jövőre! -A behajtások, -inkasszó, és -autókivonások
elindultak! Domonyvölgyi vízszolgálattással kapcsolatban az önkormányzatnak kötelezettsége van
a vízszolgáltatásra! Járt már különböző államtitkároknál, az egyiktől azt az információt kapta, hogy
november 30-ig tartsanak ki! Katasztrófavédelem a vízüzemeltetésére adott papírt, szerencsére!
Villanyszámla 1,5 MFt-os és 800 eF-os érkezett a vízszolgáltatásra! Sikerült 9 hónapos
részletfizetési kedvezményt kérni a számlák kifizetésére! Biztos emlékszik a testület, hogy az
energiacsökkentéssel kapcsolatban járt itt a testületi ülésen egy fiatalember, aki megvizsgálta a
számlákat, a vízszámlánál 60 kw-os fogyasztás szerepelt. A tényleges fogyasztás 27 kw volt a
legtöbb, és így 30 kw-ra lett módosítva a számlákon a kedvezmény, tehát két kategóriával kevesebb
fogyasztásra soroltak! A gázszámláknál ugyanez a 35-40%, 1-1,2 MFt-os megtakarítást lehet elérni!
A Nemzetgazdasági Miniszter részére beszámolót küld, kiemelt ügyként kezelik a domonyvölgyi
víz ügyét! Küzdeni fog, megígéri! Elmondja, hogy szkeptikus az üggyel kapcsolatban!
Czifráné Benedek Katalin települési képviselő.
Ne mérti, miért fizeti az önkormányzat a vízdíjat?
Pauló Pál GÜB elnök:
A térképen, vízmű jellegű fel van tüntetve, kéri, hogy a földhivatalban nézzenek utána!
Tantó Viktor polgármester:
Elmondja a képviselőknek, hogy a Hírmondó megjelent, Domonyvölgyben kihordásra került,
szerepelt benne a szociális tűzifa igénylésre kérelem, és azt a visszajelzést kapta, hogy kár volt
kiküldeni az újságot! A testületi ülések nyilvánosak, részt lehet venni rajta! Domonyvölgy több
részből áll, a falu,- kolónia, - üdülőrész! Közmeghallgatás, úgy gondolja nem lesz egyszerű!
Domonyvölgyben egy pozitív dolog történt, hogy egyes vállalkozók befizették minden tartozásukat!
A gazdákra is vonatkozik az adófizetés! A bagi bekötőárokkal probléma adódott, mivel az
árokpartot is be van ültetve! Mivel a napirendi ponthoz több kérdés hozzászólás nem érkezett az
elhangzott beszámolót szavazásra bocsátotta a polgármester. A képviselő-testület az elhangzottakat
megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
105/2017. (XI.23.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a polgármester
beszámolóját az elmúlt ülés óta történtekről, egyúttal felhatalmazta, hogy a beszámolóban
elhangzottak szerint intézze az ott tárgyalt ügyeket.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

2.) NAPIREND
Belső Ellenőrzési Terv megtárgyalása
Tantó Viktor polgármester:
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)
Korm.rendelet (Bkr.) alapján a belső ellenőrzési feladat ellátása továbbra is kötelező. Az elmúlt
évekhez hasonlóan a Vincent Auditor Kft. az ellenőrzési témákat megküldte, melyet minden
képviselő megkapott, javaslata az 1. számú téma, étkeztetési térítési díjak beszedésének ellenőrzése,
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étkezés nyilvántartás vizsgálata. Javaslatát szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az
elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
106/2017. (XI.23.) sz. ÖKT határozat
Domony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzés kapcsán az alábbi
tárgyköröket kéri vizsgálni:
Tárgy: Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés nyilvántartás vizsgálata
Célja: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési díjak beszedése, nyilvántartása, elszámolása a
jogszabályi előírásoknak és a belső szabályozásoknak megfelelően, szabályosan történik-e
Ellenőrzést végző szerv: Galga-menti Önkormányzatok Társulása keretein belül:
Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft., (2173 Dabas, Tavasz u. 3.) fent közölt
árajánlat figyelembe vételével.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
3. NAPIREND

Energetikai pályázat megtárgyalása az Önkormányzat, az Iskola és a
Művelődési Ház épületeinek fejlesztéséről
Tantó Viktor polgármester:
Magyarország Kormánya pályázatot írt ki az Önkormányzati épületek energiahatékonysági
felújítására és megújuló energiaforrás hasznosítására a Közép-magyarországi régióban Pályázat
épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára
KEHOP-5.2.9. címmel
A pályázatható összeg 50 millió Ft – 250 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás, és a
támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt
támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100%-ának megfelelő támogatási előleget hívható le.
A pályázat benyújtási ideje: 2017. december 8. – 2017. december 14.
A pályázaton a pályázatíró cég képviselője javasolja, hogy az
Iskola (2182 Domony, Fő út 97, 5 HRSZ)
és Művelődési Ház (2182 Domony, Fő út 518/3 HRSZ)
energetikai felújítására pályázzon az Önkormányzat.
A pályázat benyújtásához az alábbi döntések meghozatala szükséges:
1. a képviselő-testület indulni kíván a KEHOP-5.2.9. számú Pályázatos épületenergetikai felhívás a
közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára elnevezésű pályázaton az
energetikai felújítására bruttó 194.438.000,-Ft. összegben, melyet szavazásra bocsát. A képviselőtestület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozta
107/2017. (XI.23.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy indulni kíván a KEHOP-5.2.9.
számú Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési
önkormányzatai számára elnevezésű pályázaton az Önkormányzat tulajdonában lévő Általános
Iskola (2182 Domony, Fő út 97, 5 HRSZ) energetikai korszerűsítése tárgyában
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továbbá a szintén Önkormányzati tulajdonban lévő Művelődési Ház megnevezésű épület (2182
Domony, Fő út 518/3 HRSZ)
energetikai felújítása tárgyában – az előzetes tervezői költségbecslések alapján - mindösszesen
bruttó 194.438.000,- Ft. összegben.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tantó Viktor polgármester:
2. A pályázaton való indulás feltétele a 2017.évi közbeszerzési terv elfogadása és a jelenlegi
közbeszerzési szabályzatunk aktualizálása szükséges, melyek az előterjesztés mellékletét
képezik.
108/2017. (XI.23.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Önkormányzat
2017. évi közbeszerzési tervét és a módosított közbeszerzési szabályzatát.
A közbeszerzési terv és a közbeszerzési szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tantó Viktor polgármester:
Ismertette, hogy döntés szükséges a közbeszerzési eljárás kiírásáról és a lehetséges vállalkozók
meghívásáról is, mivel az előző napirendi pont keretében ismertetett pályázat benyújtásához
előzetes közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.
A közbeszerzési eljárás előzményei:
Építési beruházás mennyisége: tervezői árazott költségvetés alapján.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 13. § -a alapján az építési
beruházás becsült értékeként (az engedélyhez kötött építési tevékenység esetén a jogerős
építési engedéllyel jóváhagyott engedélyezési terv, vagy kiviteli terv vagy egyesített
engedélyezési és kiviteli terv alapján) a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem
régebben készült (a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált) költségvetést
kell irányadónak tekinteni, amely tartalmazza az építési beruházással kapcsolatban felmerülő
valamennyi szükséges munkatételt.
A fentiekre tekintettel az „Vállalkozási szerződés önkormányzati épületek energiahatékonysági
felújítására Domony Községben” tárgyú közbeszerzési eljárás építési beruházás becsült értéke
tervezői költségbecslés alapján kerekítve: mindösszesen nettó 140.616.504Ft
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 17.§ (5)
bekezdés alapján: Az építési beruházás becsült értékének megállapításakor a teljes műszaki és gazdasági szempontból funkcionális egységet képező - építési beruházásért járó
ellenértéket kell figyelembe venni. Az építési beruházás becsült értékébe be kell számítani a
megvalósításához szükséges, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott áruk és szolgáltatások
becsült értékét is.
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A tárgyi közbeszerzési eljárás típusának és az alkalmazandó eljárásrendnek a meghatározásakor
figyelembe vételre került a Kbt. 16. §- 17. §, és a 19. §, továbbá a Korm.r. 13.§-ában előírt a
becsült értékre vonatkozó, valamint a további egybeszámítása vonatkozó szabályok.
A becsült érték a Kbt. 28. § alapján került meghatározásra. A becsült érték meghatározása céljából
tervezői árazott költségvetés készült, melynek eredménye dokumentálásra került. Tehát a Kbt. 28. §
(2) bekezdés szerint a becsült érték objektív alapú vizsgálati módszerrel került meghatározásra.
Az eljárás becsült értéke nem éri el a nettó 300 000 000,- Ft-ot, így a Kbt. 115.§ szerinti
hirdetmény nélkül induló, a nyílt eljárás szabályai szerint bonyolított közbeszerzési eljárás
lebonyolítására van lehetőség. Az ajánlatkérő akkor alkalmazhatja az e § szerinti eljárást, ha a
tisztességes verseny biztosításához e törvény által megkövetelt, megfelelő számú alkalmas
gazdasági szereplőről van tudomása.
Az Önkormányzat a közbeszerzés értékének megfelelő pénzügyi fedezettel rendelkezik a
következők szerint:
„Vállalkozási szerződés önkormányzati épületek energiahatékonysági felújítására Domony
Községben” tárgyú közbeszerzési eljárásra KEHOP-5.2.9 pályázat benyújtásra kerül.
Főbb ajánlatkérői előírásokra tett javaslat:
1. A Kbt. alapján feltételes közbeszerzési eljárás indítása szükséges. (Feltételes
közbeszerzés indítható akkor is, ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt
(pályázatot, projektjavaslatot, támogatási szerződés-módosítást vagy változás
bejelentést) nyújtott be vagy fog benyújtani - függetlenül attól, hogy sor került-e
már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére - és az ajánlatkérő a
támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb
összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást
eredménytelenné nyilváníthatja.)
2. Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (2) bekezdés alapján („Az ajánlatkérő az eljárásban nem
köteles alkalmassági követelményt előírni.") gazdasági és pénzügyi, illetve
műszaki és szakmai alkalmassági követelményt nem kíván előírni.
3. Az eljárásban a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott
kizáró okok alkalmazandók.
4. Értékelési részszempontok:
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ellenszolgáltatás a Kbt. 76. § (5) bekezdés és a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdése alapján, az alábbi részszempontok
szerint:
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Értékelési részszempont
1.
2.
3.

Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint)
A kivitelezésre meghatározott 315 napos teljesítési
határidőhöz képest megajánlott előteljesítés időtartama
(Nap)
További garancia vállalása a kivitelezett munkára (max. 24
hó, egész hónapokat kell megadni), (Hónap)

Súlyszám
70
20
10

A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 1-10 pont.
Az értékelés módszere az 1. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás, azaz az
ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot,
Az értékelés módszere a 2. és 3. részszempontok esetében az egyenes arányosítás, azaz az
ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot.
5. Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi közbeszerzési szabályzat
szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatására, valamint a Kbt. 115.§ (2) bekezdésnek
megfelelően az alábbi gazdasági szereplők ajánlattételre történő felhívására, amelyek
a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint
teljesíteni képesek:
1.

Név: NOBIRIS HUNGÁRIA
KFT.
Székhely: 1222 Budapest, Zuzmó u 3.
E-mail: bota@nobiris.hu

2.

Név: SVAROG KFT.
Székhely: 2023 Dunabogdány, Fácános u. 6.
E-mail: svarogkft@gmail.com

3.

Név: R-Carnet Service Kft.
Székhely: 2687 Bercel, Széchenyi István út 59.
E-mail: rtibor@rcarnet.hu

4.

Név:
RODEMAX-TRADE
Kft.
Székhely: 2600 Vác, Hordó u. 14.
E-mail: rodemaxkft@gmail.com

5.

Név: OPTIMAL Hungária
Kft.
Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 66.
E-mail: pal.alexa@optimalservice.hu
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Mivel az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett
Tantó Viktor polgármester szavazásra bocsátotta az
előterjesztést, amelyet a Képviselő-testület 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott.
109/2017. (XI.23.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEHOP-5.2.9 számú
pályázat benyújtásával kapcsolatban „Vállalkozási szerződés önkormányzati épületek
energiahatékonysági felújítására Domony Községben” elnevezésű közbeszerzési eljárást ír ki.
Az alábbi értékelési szempontokat veszi figyelembe az eljárás során:
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ellenszolgáltatás a Kbt. 76. § (5) bekezdés és a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdése alapján, az alábbi részszempontok
szerint:
Értékelési részszempont
1.
2.

3.

Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint)
A kivitelezésre meghatározott 315 napos teljesítési
határidőhöz képest megajánlott előteljesítés időtartama
(Nap)
További garancia vállalása a kivitelezett munkára (max. 24
hó, egész hónapokat kell megadni), (Hónap)

Súlyszám
70
20
10

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárást megindító felhívás és a
közbeszerzési dokumentumok elfogadására a Közbeszerzési Szabályzat rendelkezéseinek
megfelelően.
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárást megindító
felhívás és a közbeszerzési dokumentumok ajánlattételre felkért gazdasági szereplőknek
megküldéséről (az eljárás elindításáról) intézkedjen.
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás
bonyolítása során szükséges döntések meghozatalával, azzal, hogy az eljárást lezáró döntést
továbbra is Domony Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozza meg név szerinti
szavazással.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Ezt követően – az írásbeli előterjesztésnek megfelelően – a közbeszerzési eljárás során
ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők, vállalkozások meghívásáról döntött a
képviselőtestület, melynek során szintén egyhangú 6 igent tartalmazó határozatával hozta meg
döntését a képviselő-testület.

.
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110/2017. (XI.23.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEHOP-5.2.9 pályázat
„Vállalkozási szerződés önkormányzati épületek energiahatékonysági felújítására Domony
Községben” elnevezésű közbeszerzési eljárásra az alábbi gazdasági szerplőket, vállalkozókat
hívja meg:
1.

Név: NOBIRIS HUNGÁRIA
KFT.
Székhely: 1222 Budapest, Zuzmó u 3.
E-mail: bota@nobiris.hu

2.

Név: SVAROG KFT.
Székhely: 2023 Dunabogdány, Fácános u. 6.
E-mail: svarogkft@gmail.com

3.

Név: R-Carnet Service Kft.
Székhely: 2687 Bercel, Széchenyi István út 59.
E-mail: rtibor@rcarnet.hu

4.

Név:

RODEMAX-TRADE

Kft.
Székhely: 2600 Vác, Hordó u. 14.
E-mail: rodemaxkft@gmail.com
5.

Név: OPTIMAL Hungária
Kft.
Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 66.
E-mail: pal.alexa@optimalservice.hu

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tantó Viktor polgármester:
A feltételes közbeszerzési eljárás megindításához kapcsolódóan tette meg az 5.számú döntésre
vonatkozó előterjesztést, amelyet a Képviselő-testület tagjai szintén megkaptak előzetesen
írásbeli előterjesztés formájában.
A javaslat szerint a Képviselő-testület az eljárás bonyolításával, lefolytatásával Dr. Garancsy
Georgina ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót kívánja megbízni. A
polgármester szavazásra bocsájtotta az előterjesztést. A képviselő-testület az elhangzottakat
megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
111/2017. (XI.23.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy KEHOP-5.2.9 számú pályázat
benyújtásával kapcsolatos „Vállalkozási szerződés önkormányzati épületek energiahatékonysági
felújítására Domony Községben” elnevezésű közbeszerzési eljárás lebonyolítására Dr.
Garancsy Georgina ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Tantó Viktor polgármester:
A feltételes közbeszerzési eljárás megindításához kapcsolódóan tette meg a 6. számú döntésre
vonatkozó előterjesztést, amelyet a Képviselő-testület tagjai szintén megkaptak előzetesen
írásbeli előterjesztés formájában.
A következő döntés a műszaki ellenőr kiválasztására vonatkozott. A közbeszerzési eljárás
lefolytatásához szükséges a megfelelő végzettségű műszaki ellenőr kiválasztása. Műszaki
ellenőrzési feladatok ellátásával megbízni javasolta a FŐNIX-AKTUÁL Kft.-t. Javaslatát
szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen szavazattal a
következő határozatot hozta:
112/2017. (XI.23.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEHOP-5.2.9 pályázat
benyújtásával kapcsolatos „Vállalkozási szerződés önkormányzati épületek energiahatékonysági
felújítására Domony Községben” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatban a műszaki
ellenőrzési feladatok ellátásával megbízza a FŐNIX-AKTUÁL Kft.-t.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tantó Viktor polgármester:
A feltételes közbeszerzési eljárás megindításához kapcsolódóan tette meg a 7. számú döntésre
vonatkozó előterjesztést, amelyet a Képviselő-testület tagjai szintén megkaptak előzetesen
írásbeli előterjesztés formájában.
A döntés, a bíráló bizottság tagjainak kiválasztására vonatkozott. A közbeszerzési eljárás
lefolytatásához szükséges a Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása, mely tagokat a határozati
javaslat tartalmaz.
A polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott és írásban is kiküldött előterjesztést. A
képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta:
113/2017. (XI.23.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEHOP-5.2.9 számú
pályázat benyújtásával kapcsolatos a „Vállalkozási szerződés önkormányzati épületek
energiahatékonysági felújítására Domony Községben” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a
Bíráló Bizottság tagjainak a következő személyeket hagyja jóvá a Kbt. 27.§ (4) bekezdésére,
valamint közbeszerzési szabályzatára tekintettel:
A Bíráló Bizottság elnöke és tagjai:
• elnök, jogi szakértelemmel rendelkező tag: dr. Barcsai Antal jegyző
• tag, közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tag: Dr. Garancsy Georgina
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 00229)
• tag, pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag: Fülöpné Csépányi Mariann
• közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tag: Szántó
Zsófia településmérnök, közbeszerzési referens.
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A Képviselő-testület felkéri a megválasztott Bíráló
összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok aláírására.

Bizottsági

tagokat

az

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tantó Viktor polgármester:
A feltételes közbeszerzési eljárás megindításához kapcsolódóan tette meg a 8. számú döntésre
vonatkozó előterjesztést, amelyet a Képviselő-testület tagjai szintén megkaptak előzetesen
írásbeli előterjesztés formájában.
A döntés a képviselő-testület felhatalmazásait tartalmazták Tantó Viktor polgármester részére.
A javaslat szerint a Képviselő-testület az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési
dokumentumok elfogadására kívánja felhatalmazni a polgármestert a Közbeszerzési Szabályzat
rendelkezéseinek megfelelően.
A Képviselő-testület egyúttal fel kívánja hatalmazni a polgármestert, hogy az eljárást
megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok ajánlattételre felkért gazdasági
szereplőknek megküldésére is, annak érdekében, hogy az eljárás elindításáról intézkedjen,
illetve, hogy az intézkedések megtételére lehetősége nyíljon.
A Képviselő-testület felhatalmazását azzal a kitétellel kérte a polgármester, hogy a
közbeszerzési eljárás bonyolítása során szükséges döntések meghozatalát, az eljárást lezáró
döntést továbbra is Domony Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozza meg név
szerinti szavazással.
A polgármester szavazásra bocsájtotta az előterjesztést. A képviselő-testület az elhangzottakat
megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
114/2017. (XI.23.) sz. ÖKT határozat
A Képviselő-testület az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadására
felhatalmazza - a Közbeszerzési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően -. Tantó Viktor
polgármestert.
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárást megindító
felhívás és a közbeszerzési dokumentumok ajánlattételre felkért gazdasági szereplőknek
történő megküldéséről (az eljárás elindításáról) intézkedjen.
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás
bonyolítása során szükséges döntések meghozatalával, azzal, hogy az eljárást lezáró döntést
továbbra is Domony Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozza meg, név szerinti
szavazással.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4. NAPIREND

Közmeghallgatás időpontjának megtárgyalása, elfogadása
Tantó Viktor polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Önkormányzati törvény szerint Közmeghallgatást
kötelező tartani minden évben, ezért kéri, hogy a testület tűzze ki annak időpontját. Javasolja a
közmeghallgatás időpontjaként a 2017. december 09.-ei időpontot délután 14 órai kezdéssel
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A közmeghallgatás napirendi pontjaként javasolta elfogadni:
1.) Beszámoló a 2017. év fontosabb eseményeiről
2.) Települési Arculati Kézikönyv ismertetése, tartalmának megvitatása.
3.) Egyéb ügyek
Ezt követően szavazásra bocsájtotta a közmeghallgatás időpontját, 2017. 12. 09. napjára 14 órára
történő kitűzéssel, valamint a javasolt napirendi pontokat A képviselő-testület az előterjesztést
megtárgyalta és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
115/2017. (XI.23.) sz. ÖKT határozat
Domony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján, a képviselő testület a
Közmeghallgatás időpontját 2017.12.09.-re 14 órai időpontra tűzi ki.
A közmeghallgatás napirendi pontjaként az alábbi napirendeket fogadta el.
1.) Beszámoló a 2017. év fontosabb eseményeiről
2.) Települési Arculati Kézikönyv ismertetése, tartalmának megvitatása
3.) Egyéb ügyek
Felkéri a jegyzőt, hogy a közmeghallgatás időpontjáról hirdetmény útján, továbbá a honlapon
történő közzététellel tájékoztassa a lakosságot.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017.12.09.
5.NAPIREND

Egyebek
a.)
Tantó Viktor polgármester:
Hó eltakarítás 2017-18 évre történő megtárgyalása
Az elmúlt évekhez hasonlóan Domony község belterületére Káré Tibor vállalkozó nyújtotta be
ajánlatát gépi hó eltakarítására. Javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra a benyújtott ajánlat
elfogadását. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal
Káré Tibor ajánlatára a következő határozat hozta:
116/2017. (XI.23.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Káré Tibor vállalkozó (2182 Domony,
Nyár utca 7.) Domony község belterületén gépi hó eltakarítás és síkosságmentesítésre irányuló
kérelmét megtárgyalta.
Az Önkormányzat jelen határozatával – mivel más ajánlat az Önkormányzathoz nem érkezett - Káré
Tibor vállalkozó árajánlatát elfogadja az alábbiak szerint:
A gépi hó eltakarítás munkadíja: 8000,-Ft/óra+áfa=10.160,-Ft
Szóróanyagot az önkormányzat biztosítja
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Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Ezt követően mivel érdemben több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyílt
ülésen történő aktív részvételt megköszönte a Képviselő-testület tagjainak a nyílt ülést bezárta –zárt
ülést rendel el.

K.m.f.
Tantó Viktor
polgármester

dr. Barcsai Antal
Jegyző

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő
Jegyzőkönyvvezető
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