JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 06.18.-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 5 fő jelen van. Ismerteti a napirendi
pontokat, kéri annak elfogadását A képviselő-testület tagjai az elhangzottakat megtárgyalta, a
napirendet 5 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadták el.

Napirendi pontok:
1.) „Műfüves kispálya építési program” megvalósításához, folyószámlahitel
benyújtásának megtárgyalása
2.) Közbeszerzési feladatok megtárgyalása
3. Az Önkormányzat Településrendezési Eszközeinek módosítási Eljárása során megtartott
Partnerségi Egyeztetés lezárása.

1. NAPIREND

„Műfüves kispálya építési program”
benyújtásának megtárgyalása

megvalósításához, folyószámlahitel

Tantó Viktor polgármester:
Kéri a testület tagjait, hogy Folyószámlahitel kérelem kerüljön benyújtásra az Önkormányzat
számlavezető pénzintézetéhez, a Korona Takarékszövetkezet (2191 Bag, Petőfi tér 14.) bagi
fiókjához. A rövid lejáratú, éven belüli folyószámlahitel kérelmet ötmillió forint összeg erejéig
nyújtja be a Takarékszövetkezethez illetve kéri azt engedélyezni. A folyószámlahitel felvételének
célja az MLSZ által meghirdetett „Műfüves kispálya építési program” megvalósításához, az
Önkormányzat által biztosítandó 10%-os önrész megfizetése céljából szükséges. A folyószámlahitel
fedezetéül az önkormányzat felajánlja, kizárólagos tulajdonát képező Domony belterület 76 hrsz
alatt nyilvántartott, a valóságban 2182 Domony, Dózsa György utca 12. szám alatt található „kivett
lakóház, udvar” megnevezésű ingatlanát. Kéri a képviselő-testület tagjait a folyószálahitel
megszavazására. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 5 igen egyhangú
szavazattal a következő határozatot hozta:
47/2018. (VI. 18.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta, hogy folyószámlahitel
kérelem kerüljön benyújtásra az Önkormányzat számlavezető pénzintézetéhez, a Korona
Takarékszövetkezet (2191 Bag, Petőfi tér 14.) bagi fiókjához.
A rövid lejáratú, éven belüli folyószámlahitel kérelmet 5 millió, azaz ötmillió forint összeg erejéig
nyújtja be a Takarékszövetkezethez illetve kéri azt engedélyezni.
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A folyószámla hitel felvételének célja az MLSZ által meghirdetett „Műfüves kispálya építési
program” megvalósításához, az Önkormányzat által biztosítandó 10%-os önrész megfizetése
céljából szükséges.
A folyószámlahitel fedezetéül az önkormányzat felajánlja, kizárólagos tulajdonát képező Domony
belterület 76 hrsz alatt nyilvántartott, a valóságban 2182 Domony, Dózsa György utca 12. szám
alatt található „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlanát.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
2. NAPIREND

Közbeszerzési feladatok megtárgyalása
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! Mivel az előterjesztéshez hozzászólás nem
érkezett a polgármester szavazásra bocsátotta a projektmenedzsment feladatok ellátásához
szükséges árajánlati felhívást. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 5 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
48/2018. (VI.18.) 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 közbeszerzési feladatok ellátására.
Az 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
E-mail:
dompol1@invitel.hu
1.) A felhívás tárgya:
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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 pályázatok vonatkozásában a közbeszerzési feladatok
ellátására.
A kiírás rövid összefoglalóját jelen ajánlatkérés 1 sz. melléklete tartalmazza.
2.) Feladat leírása:
Ajánlattevő a közbeszerzési tevékenység keretében az alábbi feladatokat kell ellássa:
− A projekt időtartama alatt Támogatási Szerződéssel kapcsolatos közbeszerzési 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 megvalósult közbeszerzési
eljárás lefolytatásának tapasztalataival.
Az alkalmassági követelményekről az Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges.
5.) Az ajánlatok bírálati szempontja:
Ajánlatkérő a három közbeszerzési kiírásra külön-külön kér árat megajánlani, de bírálati szempont a
három projektre együttesen megajánlott összeségében legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeg.
6.) Az ajánlattételi határidő:
Domony, 2018. év 06 hó 30 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 az
Önkormányzat 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 06 hó 20 nap
A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása:
Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít:

NEM

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2018. július 15.
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
3. NAPIREND
Az Önkormányzat Településrendezési Eszközeinek módosítási Eljárása során megtartott
Partnerségi Egyeztetés lezárása.
Dr. Barcsai Antal jegyző:
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete korábbi határozatában döntött Domony
Község Településrendezési Eszközeinek módosításáról a tervezett óvoda területére vonatkozóan.
A képviselő-testület elfogadta, hogy a fejlesztés megvalósítása érdekében a Domony 315/6 hrsz-ú
ingatlan területén a tervezett óvoda telkén az építési hely módosításra kerüljön, az egyéb
paraméterek nem változnak az övezetben.
A képviselő-testületi döntésnek megfelelően elkészült a HÉSZ módosítás Partnerségi Egyeztetési
dokumentációja.
A Partnerségi Egyeztetés Szabályairól szóló Önkormányzati döntés alapján az elkészült Partnerségi
Egyeztetési dokumentációról 2018. május 21-én 17 órakor a Polgármesteri Hivatalban fórumot
tartottunk az érintettek bevonásával.
A fórum részletes jegyzőkönyvét az előterjesztés mellékleteként csatoljuk.
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A beérkezett vélemények a Partnerségi Egyeztetés lezárásaként a HÉSZ módosítását támogató
véleményeket tartalmazza. A Partnerségi Egyeztetés lezárásaként a HÉSZ módosítását érintő
véleményeket a Képviselő-testület megválaszolta, amelyhez a tervezők szakmai válaszokat adtak.
Fentiek alapján – figyelemmel az egyeztető fórumon elhangzottakra is – javaslom a tervezői
szakmai válaszok elfogadását és azzal együtt a Partnerségi Egyeztetés lezárását.
Az előterjesztés elhangzását követően Tantó Viktor polgármester javasolta a képviselő-testületnek
az előterjesztés elfogadását a Partnerségi Egyeztetés lezárásának érdekében.
A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 5 igen egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta:
49/2018. (VI. 18.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta, Domony Község
Településrendezési Eszközeinek módosítását. A módosítással kapcsolatban – a tervezett új óvoda
területét érintően (315/6 hrsz) – az e tárgyban zajló módosítási folyamat eredményeként a
314/2012.( XI. 08.) Korm. Rend. 29/A.§ -a szerinti Partnerségi Egyeztetési folyamatot lezárja.
Felelős: polgármester
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

5

