PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Iktatószám: 3421-2/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Páty Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2017. július 21-én (pénteken) 08:00 órai kezdettel megtartott
rendkívüli üléséről
1

Az ülés helye:

Pátyi Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem,
2071 Páty, Kossuth utca 83.

Az ülésen megjelent képviselő-testületi tagok:
Székely László polgármester
Dr. Bognár András képviselő
Gábor Ákos képviselő
Dr. Monostori Ernő képviselő
Sági György képviselő
Somogyi Farkas Tamás képviselő
Hiányzik:

Szabó István alpolgármester
Szeitz Zsolt képviselő
Temesszentandrási Gábor képviselő

Az ülésre meghívást kapott személyek:
Polgármesteri Hivatalból:
Dr. Hekman Tibor jegyző
Báldogi Éva jegyzőkönyvvezető
Állandó meghívott:
Szelenczi Gabriella, a Budakeszi Járási Hivatal vezetője
Budakörnyéki televízió munkatársa
Dr. Jancsár György, az önkormányzat ügyvédje
Napirendekhez:

Cellár József közbeszerzési tanácsadó
Cserei Zsolt beruházási ügyintéző

*****

Székely László polgármester:
Megnyitja az ülést, megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 fővel jelen van, határozatképes.
Szavazásra teszi fel a napirendi pontokat.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
270/2017. (VII. 21.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2017. július 21-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülés napirendjének
elfogadásáról
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Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. július 21-i ülésének napirendi pontjait
az alábbiak szerint fogadja el:
1. A „2017. évi útfelújítások Páty községben” közbeszerzési eljárásról (ZÁRT ÜLÉS)
2. A Művelődési Ház tervezett felújításáról

*****

Szabó István alpolgármester megérkezett, a Képviselő-testület létszáma: 7 fő.

*****

1. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A „2017. évi útfelújítások Páty községben” közbeszerzési eljárásról (ZÁRT ÜLÉS)

Az előterjesztést a Képviselő-testület ZÁRT ÜLÉSEN tárgyalta, melyről külön
jegyzőkönyv készült.
Az előterjesztés vonatkozásában az alábbi határozatot hozta a Képviselő-testület:
271/2017. (VII. 21.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2017. évi útfelújítások Páty községben” közbeszerzési eljárásról
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „2017. évi
útfelújítások Páty községben” közbeszerzési eljárásban
1. egyetért a Bíráló Bizottság véleményével és az 1. rész tekintetében a nettó 67.611.873
forint ajánlati árat tevő Swietelsky Építő Kft.-t (1072 Budapest Rákóczi u. 72.); jelöli
meg a közbeszerzési eljárás nyertesének.
2. egyetért a Bíráló Bizottság véleményével és az 1. rész tekintetében a nettó 71.326.028
forint ajánlati árat tevő Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. (2890 Tata Janek Géza
utca 8-10.); jelöli meg a közbeszerzési eljárás második legjobb ajánlattevőjének.
3. egyetért a Bíráló Bizottság véleményével és a 2. rész tekintetében a nettó 5.728.493
forint ajánlati árat tevő Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft.-t (2890 Tata Janek Géza
utca 8-10); jelöli meg a közbeszerzési eljárás nyertesének.
4. egyetért a Bíráló Bizottság véleményével és a 2. rész tekintetében a nettó 7.930.854
forint ajánlati árat tevő a STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117
Budapest Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület) jelöli meg a közbeszerzési eljárás
második legjobb ajánlattevőjének
5. felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező vállalkozási
szerződés(ek) aláírására.
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Felelős:
Határidő:

polgármester
2017. július

(A Vállalkozási szerződés a Jkv. 1. mellékletét képezi.)

*****
2. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A Művelődési Ház tervezett felújításáról

Székely László polgármester:
A felújítási munkák ketté lettek választva belső és külső munkálatokra. Ha csak a belső
munkálatokról döntenek, akkor beleférnek a költségvetésbe betervezett előirányzatba, ha az
összes felújítást megcsináltatják, akkor valamivel több mint 7 millió forintot kell még
hozzátenni. Az előzetes informális megbeszélés alkalmával a képviselők támogatták a teljes
felújítást.
Érdemi hozzászólás nem volt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot kiegészítve a 11.560.670 Ft vállalkozói díjjal és a
7.260.670 Ft többlet összeggel.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
272/2017. (VII. 21.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Művelődési Ház tervezett felújításáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a művelődési ház tervezett
felújítási munkáinak kivitelezésére a beszerzési szabályzat előírásainak megfelelően a KissBau Klán Kft-t bízza meg bruttó 11.560.670 Ft vállalkozói díj fejében.
A felújítási munkákhoz szükséges bruttó 7.260.670 Ft többlet összeget Páty Község
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartalék kerete terhére biztosítja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az
előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

(A Vállalkozási szerződés a Jkv. 2. mellékletét képezi.)
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Székely László polgármester:
Elmondja, hogy a Fürgelábú Roma Tánccsoporttól érkezett egy kérelem, melyben támogatást
kérnek az elnyert hajdúszoboszlói utazásuk költségeire. Mivel a következő testületi ülés csak
augusztus végén lesz, a tánccsoport utazása pedig hamarébb, ezért kéri, hogy döntsön a
testület a támogatásukról.
Szavazásra teszi fel a szóbeli határozati javaslatot, mely szerint 130.000 Ft összegű
támogatást nyújtanak a tánccsoportnak.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
273/2017. (VII. 21.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Fürgelábú Roma Táncsoport kérelméről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Fürgelábú Roma
Tánccsoport részére 130.000 Ft összeg támogatást nyújt az elnyert hajdúszoboszlói utazás
költségeire.
A támogatás forrása: a 2017. évi költségvetési rendelet 9. mellékletének általános tartalék
előirányzata.
A támogatási összeggel a Fürgelábú Roma Tánccsoport 2018. február 28. napjáig köteles
elszámolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
*****

Székely László polgármester:
Bezárja az ülést.
*****
határozatok: 270/2017. (VII. 21.) – 273/2017. (VII. 21.)
mellékletek: 1. melléklet: 271-es határozathoz: Vállalkozási szerződés
2. melléklet: 272-es határozathoz: Vállalkozási szerződés

Kmf.

Székely László
polgármester

Dr. Hekman Tibor
jegyző
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