J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 02. 06.-án megtartott
testületi ülésén.

Helye:

Polgármesteri Hivatal
Domony, Fő út 98.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tantó Viktor polgármester
Köszönti testületi ülésen megjelent képviselőket! Megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Ismerteti a napirendi
pontokat, melynek az első és második napirendi pont cseréjét javasolja, kéri ennek elfogadását A
képviselő-testület tagjai az elhangzottakat megtárgyalták, a napirendet 7 igen szavazattal az
alábbiak szerint fogadták el.

Napirendi pontok:
1.) Domony Község Önkormányzat és Intézményei 2018. évi Költségvetés tervezetének
megtárgyalása és elfogadása

2.) Beszámoló az elmúlt ülés óta történtekről
3.) PM EÜ-Alapellátás pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés és projekt
menedzsment megtárgyalása és elfogadása
4.) Egyebek
1.) NAPIREND
Domony Község Önkormányzat és Intézményei 2018. évi Költségvetés tervezetének
megtárgyalása és elfogadása
Tantó Viktor polgármester:
Átadja a szót Fülöpné Csépányi Mariann részére a szót.
Fülöpné Csépányi Mariann pénzügyi vezető:
Köszönti a testületi ülésen minden megjelent képviselőt. A 2018. évi költségvetésről nem tud sok
jót mondani az elmúlt évhez képest. Domony település adóerőképessége csökkent! 13 MFt-al
kevesebb normatíva összeget kapott a település! Az Iparűzési adónál egy kategória ugrás történt!
Volt egy vállalkozó, aki befizette az első félévi adóelőlegét, de önrevíziót tartott, és vissza kellett
részére fizetni a befizetett összeget! Az önkormányzatnak nincs lehetősége önrevíziót tartani. A
bérek nem emelkedtek, csak a garantált bérminimumot kapták meg, akik még nem érték el ezt az
összeget! Az önkormányzat összesített költségvetés bevételi fő összege 272.816 eft, a konszolidált
bevételi fő összege 177.800 eft összegben került megállapításra.
Gohér Mihály kulturális referens:
Úgy gondolja, duplán járt rosszul az önkormányzat!
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Fülöpné Csépányi Mariann :
A létszámok nem változtak az intézményekben. A kötelező elemek betervezésre kerültek a
költségvetésben! A szociális keret nem változott az elmúlt évhez képest, 14 MFt.
Tantó Viktor polgármester:
A szociális tűzifa elbírálása az elmúlt évhez képest, másképp lesz elbírálva és kivitelezve! Az
erdészet vezetője itt járt, és elbeszélgettek, mivel még 40m3 fa még nem került kiszállításra, hogy
kiosztásra kerüljön a kérelmezők részére!
Pauló Pál GÜB elnök:
A bizottság megtárgyalta a költségvetést, a munkát köszöni, amit elvégeztek. A költségvetési
rendelet elfogadását javasolják a képviselő-testület részére. Feszített, nehéz a költségvetés, de kéri a
képviselő-testületet, hogy lehetőség szerint, - mivel a Hivatalban megemelkedett munka várható, dolgozók részére az illetmény emelését támogassák, ez az Ő és a Bizottság javasollata. Év közben
gondoljanak erre a lehetőségre, ha lesz rá alkalom!
Tantó Viktor polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nem érkezett, az önkormányzat költségvetését megállapító
rendeletét szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen
szavazattal 1 fő tartózkodása mellett a következő rendeletét alkotja:
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (II.06.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2.) NAPIREND
Beszámoló az elmúlt ülés óta történt eseményekről
Tantó Viktor polgármester:
Elmondja, hogy mozgalmas volt az elmúlt időszak. Beadásra került két pályázat: Zártkerti
besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális hátterét biztosító
fejlesztések támogatására kiírt pályázat és a Kedvezményes pályaépítési programra kiírt pályázat.
Ez utóbbi pályázat keretében salakkal feltöltött rész lesz, ahol a pálya fog készülni, a szakmai leírást
is megkapták hozzá! Örömhírt is érkezett tegnap este, az új óvoda építésére benyújtott pályázatra a
379, 6 Mft -ot meg fogja kapni Domony község az előzetes információk szerint. A hivatalos
értesítés kb. két hét múlva fog érkezni.
Van egy olyan kötelezettsége is az Önkormányzatnak, hogy a Közbeszerzések lebonyolítására is,
közbeszerzést kell kiírni, úgymond közbeszereztetni kell a közbeszerzést is. – Az övárokra
benyújtott pályázat az országban a legmagasabb pontszámot kapta, és február 28. napjáig a
tulajdonjogok rendezésének megkezdésére van adva határidő. A 48 tulajdonosnál a kisajátítási
eljárást fogják kezdeményezni. A pályázatra 400 Mft az elnyerhető összeg. Optimistának tartja azt a
lehetőséget, hogy szerencsés esetben egy év alatt 1 milliárd forint összegű pályázati támogatást érje
el a község, amit a falu kap. Ez példátlan lenne a környező településekhez viszonyítva, büszkének
érzi magát! Öröm ez mindenki számára. Három projekt egyszerre fog indulni, de a végeredmény
lesz a fontos. Mindenkinek köszöni a támogatást, segítséget, amit kapott ahhoz, hogy az említett
eredményeket elérték! Pályázatírók részére, disznó vágással egybekötött rendezvényt szeretne
tartani, mert megérdemlik az elért sikerért. – A sportcsarnok megvalósítása folyamatban van, az
MLSZ-szel és a Kézilabda szövetséggel is tárgyalásokat folytatnak. Az MLSZ-től saját pályázatírót
kaptak a sportcsarnokra. A sportcsarnok a füves foci pálya mögé kerül megépítésre, de a füves
pálya is és a kézilabda pálya is futsal borítást kapva lesz elkészítve! Az alapszabály módosítása volt
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szükséges, mely meg is történt, általános sport szakosztályt hoztak létre. Raffai Zoltán a kézilabda
csapat vezetője intézi a közjegyzőnél a hivatalos iratokat! Fontos, hogy augusztus 15-ig, 15 fő
igazolt labdarúgó legyen. A sportcsarnokra vissza térve, energiatakarékos fenntartással készült a
kalkuláció! Nem a levegőbe beszél.
Gohér Mihály kulturális referens:
Tájékoztatásul elmondja, hogy készül a sportról könyv, anyagok gyűjtése folyik. A sportcsarnok
átadásánál lehet kiadni!
Pauló Pál GÜB elnök:
Polgármester Úrnak köszöni a jó híreket! Képviselő-testület más intervallumba kerül, arculati váltás
fog történni. Minden képviselő társától kéri, segítsék a munkálatokat!
Tantó Viktor polgármester:
Koczman Jánosné Magdi megkereste, amatőr csoportot szeretne létrehozni, melynek nagyon örül!
Pörgős, attraktív műsorszámmal a falunapra, és minden településen rendezett eseményre kezdi a
csapatot szervezni! A 2018. évi falunapon történne az első fellépés. A Domonyi kulturális
programot bővítik. Jó dolognak tartja a kezdeményezést. Kérte, hogy a már régebben működő
nyugdíjas egyesülettel és a Kéknefelejcs Hagyományőrző csoporttal ne legyen majd konfliktus,
mindenkinek jut hely és fellépési lehetőség is.!
Gohér Mihály kulturális referens:
Számára is öröm, hogy szerveződik új csoport, próbálja szervezni a csapatokat!
Koczman Jánosné:
A falunapra ebben az évben Hódosról is fognak érkezni szereplők, ezért úgy gondolták, hogy
szeretnének „odatenni” valamit, táncos műsorral. Színesebb legyen a rendezvény, programjai!
Pauló Pál GÜB elnök:
Tanulmányozta az önkormányzati törvényt, és kötelessége az önkormányzatnak az említett
kezdeményezésű csoportokat segíteni, támogatni. Örül a kezdeményezésnek!
Koczman Jánosné:
Mivel az iskola udvarán van megrendezve a falunap, ügyes kezű nők és férfiak vannak a faluban,
kiállítást gondolt szervezni a munkák kiállítására! Tárlatot nyitni az iskola aulájában - gondolta!
Gohér Mihály kulturális referens:
A következő héten gondolt tartani megbeszélést tartani az előttünk álló éves programok
megbeszélésére! Kéri, hogy a következő Hírmondóban az említett alakuló csoportról anyagot
kaphasson, megjelentetni lehessen!
Koczman Jánosné:
A következő héten a csoport alakul, szerveződik!
Tantó Csabáné óvónő:
Ötletekkel is szolgálnak az elkövetkezendő rendezvényekhez!
Mivel a napirendi ponthoz több kérdés hozzászólás nem érkezett az elhangzott beszámolót
szavazásra bocsátotta a polgármester. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen
egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
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10/2018. (II.06.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a polgármester
beszámolóját az elmúlt ülés óta történt eseményekről, egyúttal felhatalmazta a polgármestert, hogy
a beszámolóban elhangzottak szerint intézze az ott tárgyalt ügyeket.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

3.) NAPIREND
PM EÜ-Alapellátás pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés és projekt
menedzsment megtárgyalása és elfogadása
Tantó Viktor polgármester:
A pályázatíró cég a közbeszerzési eljárást elvégzi. Három nagy pályázatot végig visznek,
közbeszerzést, projekt menedzsmentet, monitoringozást! A pályázatírási díj így kevesebb összegbe
kerülhet, hogy végig viszik az egész projektet! A képviselő-testület jóváhagyását kéri, hogy a
közbeszerzéshez (meghívásosra gondolt) a kiírást! Az övárokhoz a kisajátítási eljárást elindítják
ugyanezen cég, az erre a tevékenységre szakosodott ügyvédjével. Egy ügyként kerül kezelésre nem
külön – külön a48 tulajdonossal. Az ügyvédi díj, 1 Mft. A létesíteni tervezett övárok 2897 méter
hosszú és 10 méter széles lesz, így előreláthatólag 3 hektár terület fog érinteni. A területért napi árat
kell fizetni a tulajdonosoknak. A pályázathoz szükséges iratanyag a pályázatíró cégnél van. Mivel
az előterjesztéshez hozzászólás nem érkezett a polgármester szavazásra bocsátotta a
projektmenedzsment feladatok ellátásához szükséges árajánlati felhívást. A képviselő-testület az
elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
11/2018. (II.06.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete árajánlati felhívást tesz közzé az alábbiak
szerint:
az egyik ajánlati felhívást a PM_OVODAFEJLESZTES_2017 jelű, „Önkormányzati tulajdonú
óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” címmel, valamint
másodszor a PM_EUALAPELLATAS_2017 jelű, „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi
alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” címmel, továbbá
harmadszor a PM_CSAPVIZGAZD_2017 jelű, „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés
létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye
területén” címmel a fenti megnevezésű pályázatok keretében projektmenedzsment feladatok
ellátására.
A árajánlati felhívást az önkormányzat az alábbi tartalommal fogadja el:
Az ajánlatkérő neve és székhelye
Domony Község Önkormányzata
2182, Domony, Fő u. 98.
Az ajánlatkérő telefon- és telefaxszáma, e-mail címe
Tel.:
+36 28 576 540
Fax:
+36 28 576 541
dompol1@invitel.hu
E-mail:
4

1.) A felhívás tárgya:
PM_OVODAFEJLESZTES_2017 jelű, „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó
intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című és PM_EUALAPELLATAS_2017
jelű, „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének
támogatása Pest megyében” című, továbbá PM_CSAPVIZGAZD_2017 jelű, „Települések felszíni
csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének
támogatása Pest megye területén” című pályázat keretében projektmenedzsment feladatok
ellátására.
A projektek rövid összefoglalóját jelen ajánlatkérés 1 sz. melléklete tartalmazza.
2.) Feladat leírása:
Ajánlattevő a projektmenedzsment tevékenység keretében az alábbi feladatokat kell ellássa:
− A projekt időtartama alatt Támogatási Szerződéssel kapcsolatos projektmenedzsment
kérdésben egyeztetési lehetőség biztosítása Ajánlatkérő részére.
− Segítségnyújtás a Támogató által meghatározott előfeltételek teljesítéséhez szükséges
dokumentumcsomag összeállításában a Támogatási Szerződés megkötése érdekében.
− Szakértői segítség nyújtása mind az Ajánlatkérő, mind a Támogató által kezdeményezett
szerződés-módosítási kérelem összeállításában.
− Közreműködés a beszámoló(k) és pénzügyi elszámolás(ok) összeállításában Ajánlatkérő
segítségével, illetve a Támogató által tapasztalt esetleges hiányosságok, eltérések pótlásában
való segítségnyújtás.
− A Záró beszámoló, valamint a Záró pénzügyi elszámolása összeállítása Ajánlatkérő
közreműködésével, illetve a Támogató által tapasztalt esetleges hiányosságok, eltérések
pótlásában való segítségnyújtás.
− A Szerződés hatálya alatt az elrendelt helyszíni ellenőrzésekre Ajánlatkérő felkészítése és
helyszíni támogatása, továbbá tanácsadás Ajánlatkérő számára a helyszíni ellenőrzésekről
készülő jegyzőkönyvre rávezetendő, az ellenőrzéssel kapcsolatos észrevételekre, esetleges
ellenvéleményre vonatkozóan.
3.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét negyedévente, egyenlő részletben 30 napos fizetési
határidővel fizeti meg.
4.) Alkalmas az Ajánlattevő amennyiben:
- rendelkezik legalább egy uniós vagy hazai támogatásból megvalósuló projekt
menedzsmentjének tapasztalatával.
Az alkalmassági követelményekről az Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges.
5.) Az ajánlatok bírálati szempontja:
Ajánlatkérő a három projektre külön-külön kér árat megajánlani, de bírálati szempont a három
projektre együttesen megajánlott összeségében legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeg.
6.) Az ajánlattételi határidő:
Domony, 2018. év 03 hó 21 nap 13 óra
7.) Az ajánlat benyújtásának címe, határideje:
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Az árajánlatokat magyarul, cégszerűen aláírt, szkennelt formában, elektronikus úton Domony
Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal e-mail címére (dompol1@invitel.hu) kell
megküldeni a megadott határidőig.
8.) Az ajánlat(ok) elbírálása:
Az ajánlat(ok) elbírálására a Képviselő-testület ajánlattételi határidőt követő ülésén –az
Önkormányzat Beszerzési Szabályzata szerinti módon – kerül sor. Az ajánlattevőket a Polgármesteri
Hivatal a döntést követő 2 munkanapon belül írásban értesíti a pályázat elbírálásáról.
9.) Ajánlattételi felhívás mellékletei:
1. sz. melléklet: A projektek bemutatása
2. sz. melléklet: Árajánlat sablon
3. sz. melléklet: Nyilatkozat kizáró okokról
4. sz. melléklet: Nyilatkozat szakmai alkalmasságról
Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2018. év 03 hó 12 nap
A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása:
Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít:

NEM

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2018. március 30.

Azon ajánlattevők, akik a fentebb leírt szakmai követelményeket nem teljesítik, vagy ajánlatukat az
előírásnak nem megfelelően csatolják be, ajánlatai érvénytelenek és az eljárás további
szakaszában nem vehetnek részt.
Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívással induló versenyeztetési
eljárást annak bármely szakaszában, indokolási-, továbbá kártérítési-, kártalanítási
kötelezettség nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, és arra is, hogy esetleg egyik ajánlattevővel
sem köt szerződést.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

4.) NAPIREND
Egyebek
a.)
Tantó Viktor polgármester:
A Gödöllői Rendőrkapitányságnál kapitány váltás volt. Lajmer György r. alezredes
kapitányságvezetői feladatok ellátásához történő kinevezése véleményezését kérik a képviselőtestülettől. Javasolja Lajmer György r. alezredes részére, a Kapitányságvezetői feladatok
ellátásához történő kinevezés támogatását. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7
igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
12/2018. (II. 06.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajmer György r. alezredes részére, a
Kapitányságvezetői feladatok ellátásához történő kinevezését véleményezte, a kinevezési
javaslattal teljes mértékben egyetért, azt támogatja, az ellen kifogást nem emel.
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Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete jó munkát és egészséget kíván Lajmer György
részére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
b.)
dr Barcsai Antal jegyző:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az Országgyűlési Képviselők választása 2018. 04.08
napjára került kitűzésre. A választási eljárásról szóló törvény rendelkezései alapján a községben
működő Szavazatszámláló bizottságokat újra kell alakítani, a működésükhöz szükséges tagokat meg
kell választani.
A Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) szerint:
„A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési
önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését
követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg; személyükre a helyi
választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait és a póttagokat
települési szinten kell megválasztani.
24. §
(2) Az egy szavazókörrel rendelkező településen nem kell szavazatszámláló bizottságot választani.

(3) A 78. § szerint kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottságát a helyi választási iroda vezetője
a póttagok közül a szükséges számban további tagokkal egészíti ki, ha – az átjelentkező
választópolgárokra tekintettel – a szavazókör névjegyzékében szereplő választópolgárok száma
meghaladja a kilencszázat.
25. § (1) A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem
nyújtható be.
(2) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt az
Országgyűlés, a közgyűlés, illetve a képviselő-testület.
26. § Ha a választási bizottság tagjainak megválasztására határidőben nem kerül sor,
a) a szavazatszámláló bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára az
országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság,
b) a helyi választási bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára a területi
választási bizottság,
c) az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjait az országgyűlési egyéni
választókerületi választási iroda vezetőjének, a területi választási bizottság tagjait a területi
választási iroda vezetőjének indítványára a Nemzeti Választási Bizottság
– jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel – haladéktalanul megbízza.
A Szavazatszámlóló Bizottsági tagok megválasztása tehát az idézett törvény rendelkezései alapján a
Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
A jegyző ezt követően felolvasta az indítványát a megválasztani javasolt szavazatszámláló
bizottsági tagokra vonatkozóan, megtette javaslatát. A képviselő-testület a javaslatot megtárgyalta
és azt indítványban foglaltaknak megfelelően 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta
a következő határozatát:
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13/2018. (II. 06.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Domony községben az alábbiakban
megjelölt személyeket választotta meg Szavazatszámláló Bizottság tagjaivá az itt felsorolt
szavazóköri bontásban:
1. sz. szavazókör
Katona Zoltánné
Buzás Erika
Kovács Péterné
Gombos Lajosné
Pauló Jánosné

Általános Iskola
tag
tag
tag
póttag
póttag

Domony, Fő út 95.
Domony, Petőfi u. 6.
Domony, Ősz u.4.
Domony, Ősz u.6.
Domony, Bajcsy -Zs. u.34.
Domony, Kossuth u. 3.

2. sz. szavazókör
Gyóni Lászlóné
Szlovák Józsefné
Tóth Istvánné
Ungi istvánné
Vargáné Brandtner Ildikó

Művelődési Ház
tag
tag
tag
póttag
póttag

Domony, Fő út 89.
Domony, Fő út 34
Domony, Fő út 36.
Domony, Sport u. 10.
Domony, Fő út 11.
Domony, Petőfi S. u. 21.

3. sz. szavazókör
Liptákné Punak Sára
Palya Péterné
Toroczkai Tünde
Bagi Mátyásné

Ifjúsági Tábor
tag
tag
tag
póttag

Domonyvölgy 644 hrsz
Domony, Dv-Akác u. 66.
Domony, Dv-Akác u. 20.
Domony, Dv-Akác u. 45.
Domony, Dv-Akác u. 147.

Felelős: HVI vezető
Határidő: azonnal
c.)
Tantó Viktor polgármester:
A kéknefelejcs Hagyományőrző csoport támogatási kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé.
Vegyese érzelmei vannak a csoport felé! Az eddigi gyakorlat szerint a civil szervezeteket
támogatták, 100.000,-Ft/év összegben. Megjegyzi, hogy hobbi szinten műveli a csoport a
tevékenységét! Javaslata a civil szervezetek részére történő 100.000,-Ft/év támogatási összeg, az év
folyamán több részletben történő folyósítása. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és
7 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
14/2018. (II. 06.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta azt az előterjesztést,
hogy a Domony településen működő civil szervezetek, csoportok részére, egyéni kérelem
benyújtása alapján évi maximum 100.000,-Ft összeg Önkormányzati támogatás kerüljön
megállapításra, amely támogatás feltétele Támogatási szerződés megkötése a szervezettel.
A képviselő-testület A kéknefelejcs Hagyományőrző csoport részére, - a fenti feltételek teljesítése
esetén - 100.000,-Ft összegű támogatást nyújt 2018. év folyamán több részletben történő
kifizetéssel.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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d.)
Tantó Viktor polgármester:
A faluban élő Csorba Izabella könyve megjelenésre került, az önkormányzat 1-2 példányt
megvásárol belőle!
Pauló Pál GÜB elnök:
A faluban kóborló kutyákra sok a panasz!
Tantó Viktor polgármester:
Tájékoztatásul elmondja, hogy 14 kutyát vittek el két hete! A Hírmondóban cikket fog írni,
gyalázatosnak tartja a faluban a kutyatartást!
Az orvosirendelő ideiglenes működéséhez, a Járási ÁNTSZ itt járt, leírták 10 pontban mit kell tenni,
hogy az ideiglenes működéshez az engedélyt megadják!
Pauló Pál GÜB elnök:
Úgy gondolja az önkormányzati KFT létrehozására, szükség lesz!
Tantó Viktor polgármester:
Elmondja, az új óvoda megépülése után hogyan képzeli el a felszabaduló épületrészek további
működtetését. A megnyert pályázatokra, nyilvánosságot szeretne a faluban adni!
De addig is van még feladat az Önkormányzat részére pl. az újabb határozat meghozatalára
közbeszerzés tárgyában, amelynek kicsit más az alapja, mint az előbb meghozott határozatnak.
Tehát újabb határozattal történő döntésre tesz indítványt.
Szükséges dönteni a PM_EUALAPELLATAS_2017 jelű, „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi
alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázat keretében
közbeszerzési tanácsadási feladatok ellátására valamint a
- PM_CSAPVIZGAZD_2017 jelű, „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek
fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén – szintén
közbeszerzési tanácsadási feladatok ellátására.
A képviselő-testület - a képviselők részére kiosztott javaslatot – megtárgyalta és azt 7 igen
egyhangú szavazattal elfogadva a következő határozatot hozta:
15/2018. (II.06.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete árajánlati felhívást tesz közzé az alábbiak
szerint:
- PM_EUALAPELLATAS_2017 jelű, „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást
nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázat keretében
közbeszerzési tanácsadási feladatok ellátására, valamint a
PM_CSAPVIZGAZD_2017
jelű,
„Települések
felszíni
csapadékvíz-elvezetés
létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest
megye területén” című pályázat keretében közbeszerzési tanácsadási feladatok ellátására.
Az ajánlatkérő neve és székhelye
Domony Község Önkormányzata
2182, Domony, Fő u. 98.
Az ajánlatkérő telefon- és telefaxszáma, e-mail címe
Tel.:
+36 70 344 1003
Fax:
+36 28 576 541
E-mail:
dompol1@invitel.hu
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1.) A felhívás tárgya:
PM_EUALAPELLATAS_2017 jelű, „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást
nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázat keretében
közbeszerzési tanácsadási feladatok ellátására.
A várhatóan közbeszerzésköteles tételek a következők:
- építési tevékenység – nettó 100 millió forint
- eszközbeszerzés – nettó 25 millió forint
PM_CSAPVIZGAZD_2017 jelű, „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek
fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén”
című pályázat keretében közbeszerzési tanácsadási feladatok ellátására.
A várhatóan közbeszerzésköteles tételek a következők:
- építési tevékenység – nettó 223 millió forint
2.) Feladat leírása:
A közbeszerzési eljárás vagy eljárások lebonyolítása keretében ezek előkészítése, lefolytatása a
szerződéskötésig vagy az eredménytelenségig. Ennek keretében az alábbi feladatok teljesítése az
elvárás:
- Javaslattétel a közbeszerzési eljárás rendjére, típusára
- Eljárás előkészítésének megfelelő dokumentálása
- Eljárást megindító felhívás és a dokumentáció elkészítése
- Kiegészítő tájékoztatások összeállítása
- Helyszíni bejárás során jegyzőkönyvvezetés
- Ajánlatok beérkezésének biztosítása, a bontási eljárással kapcsolatos teendők ellátása
- Benyújtott ajánlatok bírálatában és értékelésében történő közreműködés
- Közreműködés a bírálóbizottságban
- Az eljárás eredménye tárgyában elkészítendő dokumentumok összeállítása
- Összegezés elkészítése
- Eredményes eljárás esetén a szerződéskötés előkészítése
- Tájékoztató hirdetmény közzététele
- Közreműködés a közbeszerzési eljárás ellenőrzésében
- Az eljárás komplett iratanyagának átadása
3.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét 30 napon belül fizeti meg
4.) Alkalmas az Ajánlattevő amennyiben:
- rendelkezik felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval
Az alkalmassági követelményekről az Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges.
5.) Az ajánlatok bírálati szempontja:
A legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeg. Ajánlatkérő a két projektre egyösszegű fix átalányárat
kér megajánlani, mely összeg megbontására az alábbiak szerint kerül sor a két projekt között:
PM_CSAPVIZGAZD_2017 – 75%
PM_EUALAPELLATAS_2017 – 25%
6.) Az ajánlattételi határidő:
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Domony, 2018. év 03 hó 21 nap 13 óra
7.) Az ajánlat benyújtásának címe, határideje:
Az árajánlatokat magyarul, cégszerűen aláírt, szkennelt formában, elektronikus úton Domony
Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal e-mail címére (dompol1@invitel.hu) kell
megküldeni a megadott határidőig.
8.) Az ajánlat(ok) elbírálása:
Az ajánlat(ok) elbírálására a Képviselő-testület ajánlattételi határidőt követő ülésén –az
Önkormányzat Beszerzési Szabályzata szerinti módon – kerül sor. Az ajánlattevőket a Polgármesteri
Hivatal a döntést követő 2 munkanapon belül írásban értesíti a pályázat elbírálásáról.
9.) Ajánlattételi felhívás mellékletei:
5. Árajánlat sablon
6. Nyilatkozat kizáró okokról
7. Nyilatkozat szakmai alkalmasságról
8. Referenciaigazolás
Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2018. év 03 hó 12 nap
A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása:
Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít:

NEM

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2018. március 30.
Azon ajánlattevők, akik a fentebb leírt szakmai követelményeket nem teljesítik, vagy ajánlatukat az
előírásnak nem megfelelően csatolják be, ajánlatai érvénytelenek és az eljárás további
szakaszában nem vehetnek részt.
Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívással induló versenyeztetési
eljárást annak bármely szakaszában, indokolási-, továbbá kártérítési-, kártalanítási
kötelezettség nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, és arra is, hogy esetleg egyik ajánlattevővel
sem köt szerződést.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
Ezt követően mivel érdemben több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülésen
történő aktív részvételét megköszönte a Képviselő-testület tagjainak az ülést bezárta
K.m.f.
Tantó Viktor
polgármester

dr. Barcsai Antal
Jegyző

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő

Jegyzőkönyvvezető
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