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Jegyzőkönyv
Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. március 19-i üléséről
Az ülés helye: Seregélyes, Községháza tanácskozó terme
Jelen vannak
Szavazati joggal:
Horváth Sándor
Ladányi László
Horváth Péter
Karkóné Lukácsy Marianna
Mohari Istvánné
Nagy István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:
Kajos Istvánné
Horváth Károly
Kassai Márta
Horváth Attila
Pinke Péter

alpolgármester
jegyző
ÜFHB. tag
ÜFHB. tag
PB tag

Részvételi joggal:
Dr. Nagyné Imre Szabina

jegyzőkönyvvezető

Távollevők:
Sajtos József Tibor

képviselő

Horváth Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a rendkívüli
sürgősséget a tárgyalandó témák fontossága indokolta.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendre.
A Képviselő - testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
36/2019.(III.19.) határozata
A képviselő-testület 2019. március 19.-i ülésének napirendjéről
A Képviselő-testület a 2019. március 19.-i ülésének napirendjét a meghívó szerinti
javaslattal egyezően hagyja jóvá.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont tárgyalása:
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00063 azonosító számú, „Sereg-ESÉLY” című projekt
megvalósítása keretében az EKR: Seregélyes, Móra F. u. 2. alatti épület
felújítása közbeszerzési eljárás lezárásáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A bizottságok is megtárgyalták. Kérném a bizottságok véleményét.
Nagy István

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a közbeszerzési eljárás nyertesének a
Hating-Út Kft.-t (székhely: 2400 Dunaújváros, Mátyás Király út 10.) javasolja
kihirdetni.
Horváth Péter

képviselő

Az Ügyrendi, Fejlesztési és Humán Bizottság megtárgyalta és a közbeszerzési
eljárás nyertesének a Hating-Út Kft.-t (székhely: 2400 Dunaújváros, Mátyás Király út
10.) javasolja kihirdetni.
Horváth Sándor

polgármester

Kérdés? Kiegészíteni való?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
37/2019.(III.19.) határozata
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00063 azonosító számú, „Sereg-ESÉLY” című projekt
megvalósítása keretében az EKR: Seregélyes, Móra F. u. 2. alatti épület
felújítása közbeszerzési eljárás lezárásáról - 1
A Képviselő-testület, az EFOP-1.2.11-16-2017-00063 azonosító számú, „SeregESÉLY” tárgyú projekt megvalósítása közbeszerzési eljárásának megindításáról”
szóló 11/2019.(I.31.) határozata alapján és az abban foglaltak szerint, megindított
„Seregélyes, Móra F. u. 2. alatti épület felújítása” [EKR elnevezés: Seregélyes, Móra
F. u. 2. alatti épület felújítása]” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek minősíti
és az eljárás nyertesének – az ajánlattevő, és a közbeszerzési eljárás során a bíráló
bizottság által bemutatott adatok és dokumentumok figyelembevételével – a Hating-
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Út Kft. (székhely: 2400 Dunaújváros, Mátyás Király út 10.) ajánlattevőt nyilvánítja,
tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben
kizáró ok nem áll fenn, Ajánlata érvényes és az ajánlattételi felhívásban
meghatározott bírálati szempontok alapján a legkedvezőbbnek minősül. Az
Ajánlatkérő az Ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás összegével rendelkezik, azt
biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az EFOP-1.2.11-16-2017-00063
azonosító számú, „Sereg-ESÉLY” tárgyú projekt megvalósítása közbeszerzési
eljárásának megindításáról” szóló 11/2019.(I.31.) határozata alapján megindított
„Seregélyes, Móra F. u. 2. alatti épület felújítása” [EKR elnevezés: Seregélyes, Móra
F. u. 2. alatti épület felújítása]” tárgyú közbeszerzési eljárás alapdokumentumaként
meghatározott szerződésnek önkormányzat nevében történő aláírására, a nyertes
ajánlattevő ajánlatában meghatározottak alapján.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a közbeszerzés tárgya megvalósításának
költségei az EFOP-1.2.11-16-2017-00063 azonosító számú, „Sereg-ESÉLY” tárgyú
projekt megvalósítása érdekében létrehozott és a Magyar Államkincstárnál vezetett
elkülönített számlán rendelkezésre áll.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: 2019.03.22
Horváth Sándor

polgármester

Javaslom, hogy a Pannon Top Kft.-t ne hirdessük ki az eljárás nyertesének, aki a
javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
38/2019.(III.19.) határozata
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00063 azonosító számú, „Sereg-ESÉLY” című projekt
megvalósítása keretében az EKR: Seregélyes, Móra F. u. 2. alatti épület
felújítása közbeszerzési eljárás lezárásáról - 2
A Képviselő-testület, az EFOP-1.2.11-16-2017-00063 azonosító számú, „SeregESÉLY” tárgyú projekt megvalósítása közbeszerzési eljárásának megindításáról”
szóló 11/2019.(I.31.) határozata alapján és az abban foglaltak szerint, megindított
„Seregélyes, Móra F. u. 2. alatti épület felújítása” [EKR elnevezés: Seregélyes, Móra
F. u. 2. alatti épület felújítása]” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásának
eredményeként a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertesének a Pannon Top Kft.
(székhely: 2458 Kulcs, Mátyás Király út 10.) ajánlattevőt a közbeszerzési eljárás
nyertesének nem hirdeti ki.
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Megbízza a polgármestert a döntés közlésére.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: 2019.03.22
2. Napirendi pont tárgyalása:
A köztisztviselők éves illetményalapjáról, és illetménykiegészítéséről
Előterjesztő: Horváth Károly - jegyző
Horváth Sándor

polgármester

A bizottságok is megtárgyalták. Kérném a bizottságok véleményét.
Nagy István

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Péter

képviselő

Az Ügyrendi, Fejlesztési és Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Sándor

polgármester

Kérdés? Kiegészíteni való?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő rendeletet alkotta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019.(III.20.) önkormányzati rendelete
A köztisztviselők éves illetményalapjáról, és illetménykiegészítéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Több napirend, kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
A polgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és az ülést berekesztette.
k.m.f.
Horváth Sándor
polgármester

Horváth Károly
jegyző
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