EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2018. SZEPTEMBER 19. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
19/2018. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2018. szeptember 19-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről.
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint
NAPIREND:
1. Az „Egyek Nagyközség bel-és külterületi csapadékvíz elvezető rendszer
rekonstrukciója I. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása
252/2018.(IX.19.) sz. határozat
2. Előirányzat módosítás
253/2018.(IX.19.) sz. határozat
3. A sportöltöző elszámolásával kapcsolatos döntés
254/2018.(IX.19.) sz. határozat

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés
szabályszerűen lett összehívva, határozatképes, mivel a 9 fős Képviselő-testületből 5 képviselő
jelen van. Bódi István képviselő, Soltész Gábor képviselő, Szalai Erika képviselő és Vitéz Zsolt
képviselő igazoltan van távol az ülésről.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Kiss Sándor és Hajduné Holló Katalin
képviselőket, a jegyzőkönyvvezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a Képviselő-testület.
Kéri, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők és a
jegyzőkönyvvezető személyét.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy az alábbi napirendeket tárgyalja meg a Képviselő-testület:
1. Az „Egyek Nagyközség bel-és külterületi csapadékvíz elvezető rendszer
rekonstrukciója I. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása
2. Előirányzat módosítás
3. A sportöltöző elszámolásával kapcsolatos döntés
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a napirendet.
Napirendek tárgyalása:
1. Az „Egyek Nagyközség bel-és külterületi csapadékvíz elvezető rendszer
rekonstrukciója I. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása
Bóta Barbara aljegyző:
A legutóbbi döntésében a Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert a szerződés
aláírására. Egyeztetett a közbeszerzővel és ahhoz, hogy teljesen szabályos legyen az eljárás, a
DUBA-SPED Kft. által becsatolt igazolásokat a Bíráló Bizottságnak meg kell vizsgálnia,
javaslatot kell tennie és csak ezt követően hozhatja meg a Képviselő-testület az eljárást
lezáró döntést. Dönteni kell arról, hogy a Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást
eredményessé nyilvánítja, a DUBA-SPED Kft. ajánlatát érvényesnek tekinti és a szerződés
teljesítésére alkalmasnak találja. Illetve a Képviselő-testület állapítsa meg azt is, hogy a
DUBA-SPED Kft. tette a legkedvezőbb érvényes ajánlatot, ezért az eljárás nyertese a DUBASPED Kft., a szerződés vele köthető meg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a bíráló bizottság döntési javaslatát,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
252/2018. (IX.19.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Egyek Nagyközség
bel-és külterületi csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem”
tárgyában megindított Kbt. 115.§ szerinti hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalás tartása nélküli közbeszerzési eljárás kapcsán a 2018. szeptember 19.
napján kelt bíráló bizottsági döntési javaslatot elfogadja és az alábbiak szerint
dönt:


a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja,



a DUBA-SPED Kft. ajánlatát érvényesnek és a kizáró okok fenn nem
állása illetve az ajánlattételi felhívásban meghatározott pénzügyi és
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gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmassági feltételek alapján
a szerződés teljesítésére alkalmasnak nyilvánítja,


megállapítja, hogy a DUBA-SPED Kft. az értékelési szempontra
figyelemmel legkedvezőbb érvényes ajánlatot tett, ezért az eljárás
nyerteseként a DUBA-SPED Kft. ajánlattevőt hirdeti ki, és a szerződés
megköthető vele.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Maczkó Tibor
Bóta Barbara aljegyző
2. Előirányzat módosítás
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megkéri Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetőt, hogy ismertesse az előirányzat
módosításra vonatkozó határozati javaslatot.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A 2018. évi költségvetésben a Kormányzati funkción tervezett dologi kiadások
előirányzatának összege csökken 5 140 000 forinttal, míg ugyanezen Kormányzati funkción
tervezett személyi jellegű kiadások előirányzata nő 4 301 000 forinttal, valamint a
munkaadókat terhelő járulékok előirányzat megemelkedik 839 000 forint előirányzattal.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az előirányzat módosítást támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
253/2018. (IX.19.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 2018. évi költségvetésben a 041237 Kormányzati funkción tervezett
dologi kiadások előirányzatának összegét csökkenti 5 140 000 forinttal, míg
ugyanezen Kormányzati funkción tervezett személyi jellegű kiadások
előirányzatát növeli 4 301 000 forinttal, valamint a munkaadókat terhelő
járulékok előirányzatát megemeli 839 000 forint előirányzattal.
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Határidő: 2018. december 31.
3. A sportöltöző elszámolásával kapcsolatos döntés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megtudták, hogy 10 millió forint fölött utófinanszírozott a pályázat, és a Sportegyesület csak
az Önkormányzat segítségével tudja rendezni az anyagi kötelezettségét, és kéri az
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Önkormányzat segítségét. Javasolja, hogy támogassák a Sportegyesületet azzal, hogy most 8
millió forintot adnak oda a vízi közmű amortizációs alapból, a maradék összeget pedig a
végszámla kiállításakor adják át.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
254/2018. (IX.19.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete (4069 Egyek, Csalogány u. 12.)
részére 9 295 199 Ft összegű visszatérítendő kölcsönt biztosít, amelyből
8 000 000 Ft-ot legkésőbb 2018. október 31-ig a vízi közmű alapból biztosít, a
fennmaradó 1 295 199 Ft-ot legkésőbb 2019. február 28-ig biztosítja a 2019
évi költségvetés terhére, amit az Egyesület az elszámolás, illetve a támogatás
visszautalása után köteles visszatéríteni legkésőbb 2019. június 30-ig.
Képviselő-testület 3 983 657 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít az
Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete részére legkésőbb 2019. február 28-ig a
2019. évi költségvetés terhére, a Sportöltöző építés/bővítés/felújítás pályázat
önerejének biztosításaként.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 15:20 órakor bezárta.
K. m. f.
______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Kiss Sándor
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Hajduné Holló Katalin
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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