Szdm: Ssz/ 89-6 /2018.

Jeevzőkönvv

I{észült: Somlószőlős Onkormányzat Képviselő-testaleftnek 2018. április 17-én 16 órai
kezdettel megtartott nyilvános üléséről.
Ülés helve: Somtószőlős Polgármesteri Hivatal Tárgaló

Jelen

vannak:

Kiss János

Norbert

Róbert
Kató Dénes
BaloghTamás
Somogi

Dx Szabó-Haász

polgármester
alpolgármester
képviselők

Hajnalka atjeglző

Lakosság részéről: 0 jő
Kiss lános Norbert polgórmester: Köszönti

a megielenteket.

Kató Dénes képvíselő: Abeszrimoló megint elmaradt, amit kértem, az eltelt idószakól.

Ióno§ Norbgrt polgármester: A lövetkező ülésre
felkeszülók ebből. Megátlapítja, hog/
testüIeti tagból 4 Jő megjelent, az ülés határozatlrepes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az
_5
ülés napirendj ére.
Kérem, hogl aki a napirendi pontokkal egletért, kézfenntartással jelezze.
Kiss-

az.

somlószőlős onkormányzat képviselő+estülete 4 igen szavazattal
tartózkodás nélkal - az alábbi napirendet fogadja el:
]./ Közbeszerzési eljárások megindítása

-

ellenszayazat és

Előterjesztő: Kiss János Norbert pol4ármester
2 / somlószőlős község onkarmányzata közbeszerzési szabályzat elfogadasa
Előterjesztő : Kiss János Norbert polgármester
3./ Somlószőlős Község Ónkormányzata közbeszerzési tenének módos íttisa
Előterjesztő : Kiss János Norbert polgármester
4./ Közbeszerzési elj árásban meghívandó cégek
El őte rj e s ztő : Ki s s Jóno s Nor b er t pol górme s t e r
5./ Közbeszerzési bírálóbizoftság összetétele
Előterjesztő : Kiss János Norbert polgármester
6./ Somlószőlős, PetőJi u. 4I.szám alatti ingatlan értékesítése
Előterj esztő : Kiss János Norbert polgármester
7 / Kistelepülési önkarmdnyzatok alacsony összegű
fejlesztéseinek támogatása
Előterjesztő : Kiss Jónos Norbert polgármester
8. / Ónkormónyzati
feladatellátási szőlgáló fejleszté se k pályázat 2 0 I 7,
Előterjesztő Kiss János Norbert polgármester
9. / P osta épületének
felúj ítása
Előterjesztő : Kiss János Norbert polgármester
I a / Ónkormányzati feladatellátást siolgáló
fejlesztések pályózat 20 t 8.
Előterjesztő : Kiss János Norbert polgármester

NAPIREND:
eljdtások megindíldsa
Előterjes4tő: Kiss János Norbert polgdrmester
1

-/ közbeszerzési

Ismerteti az elóterjesáést, mely szerint a ToP-4.1.1-15fles" Wos nrurt
VE1-20]6-00029 szrirnú ,,Egészségügyi alapellátás infrastrukturálij fejlesztése a Somló-hegy
ryhána" megnevezésű páIyazat, valamint a ToP- 1.4. 1 -1 5-VE1 -201 6-00041 szímú,,Óvoda
felújíLísés bölcsőde építésesomlószólósön" megrrev ezésű pá|yézat esetében sztikséges a
közbeszerzési eljárás mielőbbi megindítása.

ertpdrr

nabeh

Tan,,ras

kéwiselő:.A határidőket nézem ezeknél a pályazatoknl, hogy elég rövideki.

Ezekre egyííltalián van esély, hogy meg lehessen csinálni időben?

Kiss ldnos Norbeft nolgármester: Van esély rá, kérhető hatiáridő hosszabbítíísdecember 31ig. olyan kivitelezőt kell keresni olyan kötbénel, ami tarthatóvá te szi ezt ahaténdőt.
Kgtó Dénes kéPviselŐ: Ha mégsem tudjuk megcsináIni, akkor elbukjuk az eddig bele fekíetett
pénzt.

Ki§s. Jítlos Norbert oolgdrmester: Ezeket a pélyézatokat nem hagyhatjuk elúszni,
mindenkéPP meg kell csinálni őket, megfelelő kiviielezőt kell keresni. reri, trógy aki fenti
PálYazaÍok vonatkozásában a közbeszerzési eljárás megin<lításával egyetért, kézfinntartrással
jelezze.

§omlószőlős önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal
tartózkodás nélkül _ meghozta az alábbi határozatot:
28 l 20í8.IY .l7,\

-

ellenszavazat és

határ ozat

Somlószőlős Község Önkormrinryzat Képviselő-testiilete úgy
dönt, hogy megindítja a közbeszerzési eljárást a
- TOP-4.1,1-15-VE1-2016-00029 számú,,Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesáése a Somló-hegy lábélrrálmegnevezésű pályrázat
- és a TOP-I.4.1_15-VE1-20{6-00041

és bölcsóde építéseSomlószőlősön''

számú ,,Óvoda felújít^ás
megrreve zéső pályáaat

vonatkozásában.
Felelós: Kiss Jrfuros Norbert polgármester
Haüíridó: folyamatos

onló s zo'lős
!
Előterjesztő:
21!

Község Önkormányzata Közbeszetzésí SzabáIyzat elfogadás a
Kiss Júnos Noíbertpolgármesíet

Fss=!ÓIos .Norbert oolgdrmestet: Ismerteti az előterjesáést . A Közbeszerzési Szabalyzat a
jövőben valamennyi közbeszeIzési eljárás vonatkozísában alkalmazandó. Eddig
"gy"dit.g
minden páyrázathoz készíiltkiilön, ez. azonban a jövőben valamennyitrez a*amazanJó.
ra,
hogy aki az abban foglaltakkal egyetért, ké zfetlrtartássa7 jelezze.

2

somlószőIős onkormányzat képviselő-testülete

4

ellenszavazat nélkiil - meghozta az alábbi határozatot:
29

igen szavazaűal

-

furtózkodás és

l2018.(IY.l7.\ határozat

Somlószőlős Község Önkormrá,rryzat Képviseló-testiilete úgy
dönt, hogy elfogadja Somlószőlős Község Önkormrlnyzata
Közbeszerzési

S

zab ály zatát.

Felelós: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: 2018, április 30,
3./ Somlószolős Község Önkormányzata közbeszenési tervének módosítása
Előterjesztő: Kiss Jónos Noúert polgármester
Kiss.

rános Norbert polgórmester: Somlószőlős Község Önkormrinyz aía 19/2018, (III.29.) kt.

sz. hatfuozatával elfogadta 2018, éwe vonatkozó közbeszerzési tervét. A közbeszevési
tanácsadó javaslata alapjráa célszeni a közbeszerzési tervet módosítani, a konkrét
közbeszerzés alá eső projektek nevesítésével,tekintettel arra, hogy a prályrázatok későbbi
ellenőrzése sorárr eá kérhetik.

Kéri, hogl

aki

a módosított közbeszerzési terwel és a határozatli javaslatóval egletért,
kézfenntartóssal jelezze. somlószőlős onkormónyzat képviselő-testüleie 3 igen ,r*űttol
ellerczavazat és tartózkodás nélhjl - meghozta az alábbi határozatot:

-

30/20l8.(IV.l 7.) határozat

Somlószólős Község Önkormrányzata

a

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLil. törvény
42. § (1) bekezdése alapján az Önkorm ányzat, mint

ajánlatkéró által 2018, évben lefol},tatandó

közbeszerzési eljárások éves tervét a hatfuozat l.
sziámú melléklete szerint módosítja, a módosított
kö zbeszerzÉsi tervet elfo gadj a.

a polgármestert, hogy az esetlegesen
közbeszerzéssel érintett fejlesáéseket,

Megbizza

beruhr2ásokat kísé{e

fi

gyelemmel

Felelós: Kiss János Norbert polgármester
Haüíridő: folyamatos
(A Közbeszerzési Terv a hatírozat mellékletétképezi.)
4./ Közbeszerzési eljórdsban meghívandó cégek

Előterjeszíő: Kíss Jónos Norberí polgórmester

KBs J!ínos Notbert polgármester: A ToP-4.1.1-15-VE1-20l6-00029 számí,,Egészségügyi
alapellátás infrastnrktrrrális fejlesztése a Somló-hegy lábáná" megrreve zésű pélyáaal eseiéb"r,
sziikséges a közbeszetzési eljárás mielőbbi megindítás4 ezért a közbeszerzést lebonyolító

J

pÁvA

Tender kft. kérte az öt javasolt meghívandó kivitelező névsorát. Az építőipari cégek
nagyon leterheltek, nem könnyű olyan céget találni, aki el tudja vállaini határidőre,
mindenképp kötbért kell kikötniink.

Kató.4énes. kéovislléolyan kötbért kell kikötni, hogy ne az önkormányzat húzza a
rövidebbet, ha nem fejezik be időben.

kiss Jénqs, Norbert nolgdrmestet Aki az elóterjesáésben felsorolt kivitelezó cégek
névsorával és a mellékelt határozati javaslatt al egyeíért,kérem kézfenntartással jelezze.
somlószőlős Ónkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal
tartózkaüs nélktil - meghozta az alábbi határozatot:

-

ellenszavazat és

határozat

31/201 8.(TV.l 7.)

Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a TOP-4,1.1-15-VE1_2016-00029 s",i-,:,
,,Egészségügyi alapellátás irrfrastnrktr,rrális fejlesztése a Somlóhegy lábáná" megnevezésű pályézat esetében az alábbi
kivitelezó kivitelezőket kéri fel ajánlattételre:
1.

2.
3.
4.
5,

BUILDMAXCORP Szociális Szövetkezet

8483 Somlószólős,
Kossuth u, 186,
Bakó Balázs egyéni vállalkozó 8492 Kerta, JózsefA. u. 15.
Meszko Inter Kft. 8500 Pápa, Tapolcafői u. 110/A,
Noszlopi és Fia 8460 Devecser Miskei u. 29.
Structor Ilvest Kft.8330 Síimeg, Ifiúság útja 50.

A

képviselő-testiilet felkéri a polgrfu:mestert, hogy az ajánlattételi
felhívás megkiildéséról a fenti kivitelezők tészéretatézkedjen,
továbbá felhatalmazza a polgámrestert a bírriló bizottság javaslata
szerinti nyertes ajánlattevóvel a szerződés megkötésére.
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Hatráridő: folyarnatos
5J közbeszerzésí bírálóbizottsóg összetétele
Előterjesztő: Kíss rános Norbert polgármester
KÍss rinq§ Norbert poleármesíer: Ismerteti az előterjesztést a kózbeszerzési bírálóbizottság
összetételére yonatkozóan. kéri, hogl aki az előterjesztésben
foglaltakkal egetéi,
kézfenntartás s al j el e zze.

Hozztiszólás, kérdésa Mpviselők részérőlnem érkezett.

somlószőlős onkormányzat képviselő+estülete

4

tartózkodas néllcijl - meghozta az alábbi határozatot:

igen szavazattal

32l20l8.íIV.17.) határozat

4

-

ellenszavazat és

.

Somlószőlős Község Önkormrányzat Képviselő-testtilete úgy
dönt, hogy a Kbt. 22. § (4) szerinti legalább 3 tagú bííilő
bizottság személyi összetételére tett javaslatot elfogadja,
Somlószőlós Község Önkormanyzat Képüselő-testiilete az
,,Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Somlóhegy lábénél"targyábul indított közbeszerzési eljráráshoz
sziikséges bírálóbizottságot hoz létre a következők szerint:
Bíráló bizottság elnöke: Dr,Vrindor Csaba
Bíráló bizottság tagiai: Hertelendy Győző
Helyes Péter
Barcza krisáina
Felelős: Kiss János Norbert polgrármester
Határidő: folyamatos

Somlószdlős, Petőfi u 4l.szám alatti ingaílan értékesííése
Előterjesztő: Kiss Jdnos Norbert polgármester
6./

EÍss- János Norbert oolgármester: Ismerteti a megjelenteklrel Barabds Mária és Horváth
Zsolt Somlószőlős, Kossuth u. 52. szdm alatti lakoűk beadvártyát, melyben vételi ajánlattal
éltek a Somlószőlős, PetőJi u. 41. szám alatti ingatlan vonatkozisában. Áz ingatlant i 750 000
Ft-ért szeretnék megvásórolni, Az ingatlanhoz az önkormányzat jóval alacsinyabb áron jutott

hozzá, az adásvétel kedvező az önkormányzatra

nézve.

Balogh Tqmás kéDviselő: Amíg nem fizették ki az ingatlant, addig ne adjuk oda a
mert nefn biztos, hogl megkapják a CSOK-ot.

kulcsot,

k:[íss Jdno§

No|bgrt nolgdrmester: véleményemszerint kárt nem tesmek az ingatlanban, de
ha ragaszkodtok hozzá, akkor csak utóna lrapnak kulcsot, ha megérlcezett a vércú.

Kéri, hogl aki az ingatlan 2 750 000 Ft-ért történő értékesítésével
Barabás Mária és Horváth
Zs olt részére eg)etért, kézfenntartással j elezze.

somlószőlős Ónkormónyzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal
tartózktlűs nélkül - meghozta az alábbi határozatot:

-

ellenszavazat és

33/2018.(TV.17.) határozaí

Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testiilete úgy
dönt, hogy 2,750.000 Ft vételáron értékesítia tulajdonát
képező Somlószólős, Petőfi u. 41. (Somlós zőlős 641 ltsz)
szam alatli,,kivett lakóhráz,udvar'' megnevezésű ingatlanát
Horváü Zsolt és Barabás Mária Ibolya Somlószőlős, Kossuü
tl. 52. szént alatti lakosok részére.

Felelős: Kiss Jrinos Norbert polgrirmester
: folyarrratos

Határidó

Z!_fesfterllUli önkormányzatok alacsony öss7egűfejles7íéseinek támogatúsa
-'

Előterjesztő: Kiss Jónos Norbert

polgdrmester

EÍqs Já?os Nqrbert oolgdrmester: Ismerteti az előterjesztést.

A 2017. évi Kistelepiilési
alacsony
összegű
fejlesáéseinek
táogatása
megnevezésű pltyázattat
9to^":Tv_rurot
Ft trámogaást nyert az önkormányzat a Kossuth-utcai
]:?i0 900
-"giéuő ;araa rettjitrisrira.
kivitelezőt kell keresntink a munkák mielobbi megvalósítás érdekében.
A iemetőnéi a járda
megsüllyedt, ennek a felújíása feme bele ebbe az ósszegb e. A pélyazat térkővel lett beadva,
ezkb. 100m2.
Ka.tó..2énes képvíselő: Csak térkővel lehet ezt megoldani?Mert akkor többet meg lehetne
csinálni.

Nollert nolgdrwesteí: A
#+J4.!s
kérdezni, hogy lehet-e
ezen változtatni.

pátyázat térköves

jrá,Lrdára

lett benyujtva, meg kell

ú a temetőnél a térkíszebb lenne.

4gtó Dénes kéoviselű Akkor a vizet is át kellene vinni a másik

temetőhö

z

elkészítéseelótt. Úgy kellene kialakítani, hogy kaprm beltil legyenek a csapok.

r:::

trltrr

Nrrtertrltgdr

is, még a járda

Rendben, akkor erre is kériink árajránlatot.

kéri, hogl aki az előterjesztésben foglaltakkal egletért, Mzfenntartissal jelezze.

somlószőlős onkormányzat képviselő-testülete

3

ellenszavazaí nélbüI - meghozta az alábbi határozatot:
34

l20 18.(IY .17.|

igen szavazattal

]

tartózkodóssal *

haár ozat

Somlószőlós Község Önkormrinyzat Képviselőtestiilete úgy
a Kistelepülési önkormányzatok alacson}
összegű fejlesáéseinek támogatása megnevez ésű pényénát
ügyében felhatalmazza Kiss János polgármestert, t ogy u
pályázat megvalósításához szíikséges arajínlatokat beszőézze
és a legkedvezőbb árajánlatot adó kivitelezővel a szerződést

dönt, hogy

megkösse.

Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Hatriridó: folyamatos
a!_

Önkomópzati feladaíellátást szolgtíló fejleszíésekpólyózat

Előterjesztő Kiss Júnos Norbert polgármestei

A Önkormányzati feladatellátrást szolgáó fejlesztések
megnevezésű pétyazattal 12.749.972 Ft tímogatást nyeft az önkormányzat-a Kossuü utcai
meglévő járda felrijíüására. Ez betonos járda lesz, arra nyijtottuk be a páiyrázatot. szíikséges
a
fenti
Tunkakra árajánlatok beszerzése és szerádésköiés a munkák-mielőbbi megvaló-sítás
érdekében.
Kiss róno| Norbe!í ooleármester:

kéri, hogl aki az előerjesztésben foglaltaklcal egletért, Mzfenntartóssal jelezze.

6

S9Jnlószőlős Ónkormányzat Képviselő+estülete 3 igen szavazattal és egl tartózkodással _
ellenszallazat nélh)l - meghozta az alábbi határozatit:
35/2018.íIV.17.) határozat

Somlószólős Község Önkormrányzat Képviselő-testiilete úgy
dönt, hogy az Önkormányzati feladatellátást szo|gá|ó
fejlesztések megnevezésű péúyázat ügyében fe|hataknaz,za
Kiss János polglármestert, hogy a pályízat megvalósításrához
szíikséges rírajánlatokat beszerezze és a legkedvezőbb
árajánlatot adó kivitelezóvel a szerződést megkösse
Felelős: Kiss János Norbert polgiármester
Hatráridó: folvamatos

9J Posta épüIetének felújítása
Előterjeszű: Kiss János Norbert polgármester

Jino§ Norbert oolgármester: Az önkarmányzat tulajdonát kepező Somlószőlős, Árpád u.
2. szám alatti posta épület áIlaga erősen leromlott, ,ag,or rorri óllapotban van, szakséges
Ienne felújításimunlailcat végezni. Ma voltam bejárason a Magar poia műszaki emberével.
Arra kell megoldást találnunk majd, hogl a Posta hog,,
bezárni a felújítós idejére.
Maximum 4 napra zárnónak be, esetleg két ütemben tehűe megoldani. Ennei költsége trb.
500 ezer Ft lenne, erre többet nem szeretnék szánni. Kéri, iog,, aki az előterjesltésben
foglaltakkal eg,,etért, kézfenntartással jelezze.
E_iss

Ű

Balogh Tarruís képviselő:

É,s ez

afelújításmit tartalmazna?

{iss János N.orberí Polgármester: A vat<nlat ahol szüluéges lenne, le lenne verve, ki lenne
fes_n3 az egész, Kapna egl vízzáró beton padozato, elitérben lebontásra kerülne a régi
teleíoníürye, lépcső! úgl kellene átépíteni, hogl ne 25 cml lrelljen lépni. Egl
1
feltetőt
szeretnénk a bejárat rtilé, és a nyílászárókat jó állapotú használtra Écseréínia bőjaiatt a;tó
illetv9 a tetőt is javítaki kell. A Maglai Posta a belső berendezést biitosítja."Én
Yvételéve_l,_
úgl gondolom, ahogl most kinéz, ez mindenkihez méltatlan.
Kérem,hogt aki a hatórozati javaslattal egletért, lcezfenntartással jelezze.

somlószőlős Ónkormányzat képviselő-testi)lete

j

ellenszayazat nélkül - meghozta az alábbi hatórozatot:

36l20t8.(IY

.17 .|

igen szavazattal

I

tartózlrnűssal

határozat

Somlószőlős Község Önkormrányzat Képviselő-testtilete úgy
dönt, hogy a Somlószólős, Árpea u. 2. szám alatti Posta
épületének felújítísrira500 ezer Forintot biaosít a 2018. évi

költségvetés terhére.

Felhatalmazza Kiss János polgármestert, hogy a felújíüási
mmkák megvalósítására vonatkozó árajánlalokat beszetezze
és a legkedvezőbb árajántatot adó kivitelezővel a szeruődést

megkösse.

7

-

Felelós: Kiss János Norbert polgármester
Határidó: folyamatos

1!:?0|8.

éui Önkormányzatifeladatellátást szolgálófejksztések tdmogaítha

Előterjeszíő: Kiss Jdnos Norbert polgdrmester

kiss lóno-s Norbert ooleármester: Ismerteti a pályazati kiírást. uganúg, mint amiről már
szavaztunk, az idei evben is kiírásra került az Ónlrormányzai
felűatellátást szolgáló
fejle_sztések tamogüása pályázat, 85 9ó-os támogatouságt) ,, o pilyrinot is. Lehetne itra,
jTdfur, Parkolóra. De a parlaló a kihajtás miátt apuest engedilykr;teles, ezt szeretnének
ellrerüIni.
.Egl utunk van, ami rossz állapotú, arra iehetne iég, a járüink már rendben
Iesznek Út felújíttisára lenne a legcélszerim toáti"iiri a tómogatást.
kéri, hogl aki az előterjesztésben foglaltakkal

eg,,etért, Mzíenntartással jelezze.

soml.ólzőlls onkarmónyzat Képviselő-tesíülete 4 igen szavazattal
tartózlrodás nélkül - meghozta az alábbi határozatot:
3 7 /201
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ellenszavazat és

határozat

Somlószőlős Község Onlrormátlyzat képviselő-testiilete úgl dönt, hogl
benyújtja pályázatát az önkarmányzati feladatellátást szotgiía
Í9ilesztésektámogatására c) alcélra
belierületi utakjlrrdáhúdak
fe lúj ítás a - a követkB ző k sz erint :
igényelt támogatás : 1 5. 000, 000, -Ft
önerő: 2.647.059,- Ft
pályazat össz költsé ge : I 7. 647. 0 5 9, -Ft
A Képviselő - testület az önerőt a 20t8, évi ldltségvetése terhére
biztosítja és az rendelkezésre áll.
Felhatalmazza polgármestert a pálytizat benyújtására, szülrsége s

-

nyil at kozat ok me gt éíeI ére.

Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határidő: folyamatos
I

l./ Vegles ügtek

Előterjesztő: Kiss János Norbert polgármesíer
KÍss JáJto§ Norbert oolgómester: Csigi Attitáné írt egl levelet, bár nem a testület hatástörébe
tartoziN de tájékoztatom a testületet annak tartatmáiól. A pincéje megtellik vízzel. ÉnújéIrozódtam ezüglben, az a pince mindig tele volt vízzel. Azt'Mrte pucoljuk ki az ótereszt,"és az

árklt mögöue. Az árokban nincs víz, szerintem semmi köze a pince vizeseűsének ehhez. kipucoltatjuk az átereszt és az órl<ot, ennél többet ennek érdekeien nem tudunk tenni. Amit szób.an mond el nekem még mindig, hogl a kerítéselassan bedől az árokba, mióta mélyebbre
lett
ásva az árok Kiüzsgáljuk ezt a témát, és aszerint intézkedünk.
Hozzászólas, kérdésa képviselők részéről nem érkezett.
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kiss.János Norbert polgármester a kepviselő+estület nyilvános ülésétt8 óra
00 perckor

berekesztette.

Kiss Jú-nosVorbert
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