JEGYZŐKÖNYV
A Képviselő-testület 2016. augusztus 11-i üléséről.
Időpontja: 2016. augusztus 11. 10:00 órai kezdettel
Helye: Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

Jelen vannak:
Dr. Répás József polgármester
Tóth Imre alpolgármester
Németh Mihály alpolgármester
Varga Ilona képviselő
Mózes Zsolt képviselő
Soós Zsoltné jegyző
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
Dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
Bajczárné Veress Krisztina jegyzőkönyvvezető
Dr. Répás József
Mindenkit sok szeretettel köszöntök a mai rendkívüli képviselő-testületi ülés alkalmából.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül 5 fő van jelen. A testületi ülés
határozatképes. A távollévők közül dr. Galambos Eszter és Foki Vilmos képviselők jelezték,
hogy távol vannak. Erdélyiné Horváth Terézia és Vella Zoltán képviselőktől semmilyen
tájékoztatást nem kaptunk, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésen. Jegyzőkönyv hitelesítő
személyekre teszek javaslatot. Tóth Imre és Németh Mihály urakat javaslom jegyzőkönyv
hitelesítőnek. Aki Tóth Imre alpolgármester úr személyét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Tóth Imre alpolgármester személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 5 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
243/2016.(VIII.11.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Tóth Imre alpolgármester személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
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Dr. Répás József
Aki Németh Mihály alpolgármester úr személyét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezni
szíveskedjék.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Németh Mihály alpolgármester személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 5 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
244/2016. (VIII.11.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Németh Mihály alpolgármester személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
Dr. Répás József
Tisztelt képviselő társaim, két napirendi pontról lenne szó. Az egyik a Petőfi Művelődési
Központ és Könyvtár épületenergetikai pályázaton való részvételével kapcsolatos, a KEHOP5.2.9. keretében. A másik napirendi pont a folyamatban lévő útjavítási munkák, a gréderezés
vonatkozásában egy határidő módosítás. Mást nem tervezek. Aki a nyílt ülés napirendi
pontjait elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. A Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár NFM Pályázatos épületenergetikai
felhívása a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára
KEHOP-5.2.9. keretében történő felújítása tárgyában kiírandó közbeszerzési
eljárásban a nyertes ajánlattevő kiválasztása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
dr. Sződi Károly, a Bírálóbizottság elnöke
2. Útjavítási munkákra vonatkozó vállalkozói szerződés módosítása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Meghívott:
Lócskai István, a KUNÉPSZOLG Kft. ügyvezetője
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
A javaslat 5 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
245/2016. (VIII.11.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. A Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár NFM Pályázatos épületenergetikai
felhívása a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára
KEHOP-5.2.9. keretében történő felújítása tárgyában kiírandó közbeszerzési
eljárásban a nyertes ajánlattevő kiválasztása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
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dr. Sződi Károly, a Bírálóbizottság elnöke
2. Útjavítási munkákra vonatkozó vállalkozói szerződés módosítása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Meghívott: Lócskai István, a KUNÉPSZOLG Kft. ügyvezetője
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
1. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk az 1. napirendi pontra: a Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár NFM pályázatos
épületenergetikai felhívása a közép-magyarországi régi települési önkormányzatai számára
KEHOP-5.2.9. keretében történő felújítása tárgyában kiírandó közbeszerzési eljárásban a
nyertes ajánlattevő kiválasztása. Ennek az írásos anyagát mindenki elolvashatta. Egy
megismételt eljárást kellett lefolytatni az árlejtés tekintetében. Ez a jogszabályi előírásoknak
megfelelően határidőben és törvényesen meg is történt, melynek eredményeképpen született
meg az a határozati javaslat az előkészítő bizottság részéről, amelyről mindannyian
olvastatok. A Merito Trend Kft-t hirdetnénk ki győztesként ezen pályázat esetében. Ennek a
szerződésnek az aláírására azért van szükség, hogy augusztus 24-én be tudjuk nyújtani a
pályázatunkat, azért kell a mai nappal döntenünk. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, név
szerinti szavazás szükséges minden hasonló pályázat esetében. Jegyző asszonynak átadom a
szót.
Soós Zsoltné a név szerinti szavazás szabályai szerint felolvassa a képviselő-testület tagjainak
névsorát, a szólítottak leadják szavazatukat. A név szerinti szavazásról készült jelenléti ív a
jegyzőkönyv 2. számú melléklete.
A javaslat 5 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
246/2016. (VIII.11.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő a
„Művelődési Ház felújítás 2016” megnevezéssel lefolytatott közbeszerzési eljárás során a
következő döntéseket hozza:
1. A közbeszerzési eljárás nyertesévé a Merito Trend Kft. 2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty
u. 21. szám alatti ajánlattevőt nyilvánítja és vele szerződést köt, mert az ajánlattevő ajánlata
megfelel a jogszabályokban, az ajánlatételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott
feltételeknek, és figyelemmel a bírálati szempontokra, gazdaságilag a legkedvezőbb az
ajánlatkérő számára. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
2. Az ajánlatkérő nem nevez meg második legkedvezőbb ajánlattevőt egyik rész tekintetében
sem.
3. A közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
4. Az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az alábbi ajánlattevők ajánlatát, a következő
okok miatt:
4.a. BERN Építő Zrt. 7800 Siklós, Külterület 015/19 hrsz. Az ajánlatkérő 2016.
július 05-én hiánypótlásra szólította fel a BERN Építő Zrt. 7800 Siklós, Külterület
015/19 hrsz. szám alatti ajánlattevőt, mert az ajánlattevő elektronikusan tett
ajánlatot, de az elektronikusan feltöltött ajánlata nem felelt meg a közbeszerzési
eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól,
valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm.
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rendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározottaknak, valamint a papíralapú
dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályait a
papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének
szabályairól szóló 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet 4. §-ában meghatározottaknak.
Az ajánlattevő ajánlatát a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 73.
§ (1) bekezdés e) alpontja alapján érvénytelennek kell tekinteni, mert az
ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek.
4.b. Az „R+D” Konzorcium ajánlatát, mely ajánlattevőt az RTN Plusz Nonprofit
Kft. 4400 Nyíregyháza, Kulcsár utca 10. szám alatti ajánlattevő képvisel. Az
ajánlattevő postai úton, 2016. július 05-én a bontási eljárás időpontjának
meghatározott 09.00 órát követően, 09.17-kor jutatta el ajánlatát az ajánlattevőhöz,
ezért az ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) alpontja alapján
érvénytelennek kell tekinteni.
Felelős: dr. Répás József polgármester
Határidő: azonnal
2. napirend (az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)
Dr. Répás József
Rátérünk a 2. napirendi pontra: útjavítási munkákra vonatkozó vállalkozói szerződés
módosítása. A Kunépszolg Kft. ügyvezetőjének a kérése, beadványa, határidő módosítás
tekintetében. Az eredeti szerződési tartalom szerint augusztus 2-a lett volna a gréderezési
munkálatoknak a befejezése. A beadott kérelemben elsődlegesen a rendkívül változékony
időjárásra hivatkozik a kivitelező. Nagyon sok esetben nagy mennyiségű eső hullott a
településre, mely jelentős mértékben akadályozta a munkálatok elvégzését. Nem csak az esős
napokat, hanem az eső utáni száradást is meg kellett várni. Azt gondolom, hogy a kérelem,
amelyben szeptember 2-ára kívánják módosítani a határidőt, megalapozott, de úgy gondolom,
nem kell szeptember 2-áig várni, augusztus 19-i határidő módosítást tartok elfogadhatónak.
Két héttel megtoldanánk az időpontot. Ezt már szóban, előzetesen a kivitelezővel közöltük.
Augusztus 15-ére tervezünk egy műszaki átadás-átvételi bejárást, melyre a két alpolgármester
urat és Mózes Zsolt képviselő urat kérem, hogy jöjjenek el. Reggel 9 órakor találkoznának a
műszaki ellenőrrel. Kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, aki elfogadja a határozati javaslatot,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A javaslat 5 fő igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.
247/2016. (VIII.11.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. június 2-án a
KUNÉPSZOLG Kft-vel a Kiskunlacháza nagyközség földes útjainak javítása tárgyában kötött
vállalkozási szerződés 4.3. pontjában foglalt végteljesítési határidőt – tekintettel a kedvezőtlen
időjárási viszonyokra – 2016. augusztus 19-ére módosítja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
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Dr. Répás József
Megköszönöm mindenkinek az aktív közreműködést. A képviselő-testületi ülést bezárom.
Az ülés vége: 10:05h.
K.m.f.

Dr. Répás József
polgármester

Tóth Imre
alpolgármester

Soós Zsoltné
jegyző

Németh Mihály
alpolgármester
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