Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 19-én 18.00kor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak:
A Képviselő-testület tagjai közül: Horinka László polgármester, Katus Norbert
alpolgármester, Balog Mónika, Cseri Péter, Farkas Ferenc, Hostyinszki Ákos, Kecser
István, Pálinkásné Petik Éva és Seprős Viktor települési képviselők
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Krisztina jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző
Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt
rendkívüli ülésünkön. Külön köszönöm, hogy a tegnapi ülés után ma ismét rendelkezésre
álltatok. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes: 9 tagból 9 jelen van. A mai
ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek javasolom Cseri Péter és Farkas Ferenc képviselőtársainkat.
Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
Ügyrendi határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Cseri Péter és
Farkas Ferenc települési képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek
megválasztotta.
Horinka László polgármester: A kiküldött meghívóban mindössze két napirendi pont van,
ezek elfogadására teszek javaslatot. Aki egyetért a napirenddel, kérem, hogy szavazzon.
Ügyrendi döntés
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet
elfogadta.
Az ülés napirendje:
1./ „Raktárcsarnok építése Sülysápon” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítása
Előterjesztő: Horinka László polgármester
2./ Pályázat benyújtása önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt
felhívásra
Előterjesztő: Horinka László polgármester
3./ Pályázat benyújtása a VP-6-7.4.1.1-16 jelű pályázati kiírásra
Előterjesztő: Horinka László polgármester

1./ NAPIRENDI PONT
„Raktárcsarnok építése Sülysápon”
eljárás eredményének megállapítása

elnevezésű

közbeszerzési

dr. Tóth Krisztina jegyző: Amikor a testületi időpontot megállapítottunk, akkor azt hittük,
hogy már tegnap döntést tud hozni a testület, de sajnos nem így történt, viszont a sok
meghívott vendég miatt már nem mondhattuk le a tegnapi ülést. Kétkörös hiánypótlást kellett
csinálni, a második körnek a beadási határideje volt ma.
Horinka László polgármester: 132 millió nettó lett a legolcsóbb ajánlat, nem helyi cég, a
második a Steel Profession. Az első két helyezettet állapítanánk meg, nehogy közbejöjjön
valami gixer.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Pontozásos értékelés alapján kell döntést hozni, nem sok
választási lehetőség van.
Horinka László polgármester: Gondolkodtunk azon, hogy milyen munkákat tudunk még a
TÁVÜSZ-re rátenni, hogy tudjuk a költségvetésben elkülönített összeget tartani. Földmunkák,
kerítésépítés stb.
dr. Tóth Krisztina jegyző: Szilasi és Társa ajánlata 132.415.791,- Ft, a Steel Profession
ajánlata 136.857.162,- Ft.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Mi a befejezés határideje?
dr. Tóth Krisztina jegyző: 90 napról lehetett visszafelé licitálni max. 20 napot, és a 70 napot
többen bevállalták, de kaptunk haladékot az Alunormtól.
Katus Norbert alpolgármester: Nem egy extra csarnokot szeretnénk, attól nem tartok, hogy
beletörik a cég bicskája, ezért az ár az elsődleges szempont.
Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Kötbérezés lesz?
dr. Tóth Krisztina jegyző: Igen, szerepelt a feltételek között, 1 millió forint naptári
naponként.
Horinka László polgármester: Szeretnétek-e látni a dokumentációkat?
Cseri Péter: Szavazzunk!
Horinka László polgármester: Két határozatot kell hoznunk, az első arról szól, hogy miután
a költségvetésben elkülönített összeg kevesebb, mint a végső ajánlat, biztosítjuk a hiányzó
részt. Aki egyetért ezzel, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
69/2016. (IV. 19.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
„Raktárcsarnok építése Sülysápon” tárgyú közbeszerzési
eljárásban a legjobb ár-érték arányú ajánlatban foglalt
ellenszolgáltatás és a költségvetésben jelenleg rendelkezésre álló
anyagi fedezet közti különbséget a 2016. évi költségvetés
terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: A második határozat a nyertes pályázó kiválasztásáról szól,
erről név szerinti szavazással döntünk. Átadom a szót a jegyzőasszonynak.
dr. Tóth Krisztina jegyző: A közbeszerzési törvény szerint név szerinti szavazás szükséges a
döntéshez. Az SZMSZ 30. § (4) bekezdése szerint név szerinti szavazáskor a jegyző
egyenként, ABC sorrendben felolvassa a jelen lévő képviselők nevét, és a képviselő által adott

választ (igen, nem, tartózkodom) rögzíti. A polgármester utolsóként szavaz. Kérem, hogy
ennek megfelelően szíveskedjenek leadni szavazataikat.
1. Balog Mónika
képviselő
igen
2. Cseri Péter
képviselő
igen
3. Farkas Ferenc
képviselő
igen
4. Hostyinszki Ákos
képviselő
igen
5. Kecser István
képviselő
igen
6. Pálinkásné Petik Éva
képviselő
igen
7. Seprős Viktor
képviselő
igen
8. Katus Norbert
alpolgármester
igen
9. Horinka László
polgármester
igen
Horinka László polgármester: Döntésünk tehát egyhangú:
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
70/2016. (IV. 19.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Raktárcsarnok
építése Sülysápon” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, s
az eljárás nyertesét és a második helyezettet az alábbiak szerint hirdeti ki:
a.) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
Szilasi és Társa Kft.
Neve
5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/a.
Székhely címe
1.) Nettó ajánlati ár: 132.415.791,- Ft
2.) Vállalt jótállás időtartama: 36 hónap
3.) Korábbi teljesítési határidő vállalása: 20 naptári nap

Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlat érte el a legmagasabb
értékelési pontszámot, így a legjobb ár-érték arányú ajánlat.
b.) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Steel Professional Kft.
Neve
2241 Sülysáp, Fő u. 87.
Székhely címe
1.) Nettó ajánlati ár: 136.857.162,- Ft
2.) Vállalt jótállás időtartama: 36 hónap
3.) Korábbi teljesítési határidő vállalása: 20 naptári nap

Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlat érte el a második
legmagasabb értékelési pontszámot, így a második legjobb ár-érték
arányú ajánlat.
Felhatalmazza a Polgármestert az Írásbeli összegezés kiküldésére (eredmény
kihirdetésre) és a szerződés megkötésére.

Határidő: 2016. május 5.
Felelős: polgármester

2./ NAPIRENDI PONT
Pályázat
benyújtása
támogatására

önkormányzati

étkeztetési

fejlesztések

Horinka László polgármester: A konyha fejlesztésére benyújtandó pályázatról van szó.
Ezzel a pályázattal évente próbálkozunk, sajnos eddig sikertelenül, így most ismét aktualizálni
kell. Megvannak a számok, kb. 41 millió az összköltsége, ebből az önerő kb. 2 millió forint.
Nagy szükség van a konyha fejlesztésére, hiszen nagyon sok adag ételt főznek naponta, a
szigorú előírásokról már nem is beszélve. Aki egyetért a pályázat benyújtásával, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
71/2016. (IV. 19.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ pályázatot nyújt be a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II.
7. pont szerinti, az önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatására kiírt pályázati felhívásra,
2./ a fejlesztés becsült összköltsége 42.104.074,- Ft, amelyből
a 2.105.204,- Ft összegű önerő finanszírozását Sülysáp
Város Önkormányzata vállalja és a 2016. évi költségvetés
általános tartalék keretének terhére biztosítja.
3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. május 18.
Felelős: polgármester
3./ NAPIRENDI PONT
Pályázat benyújtása a VP-6-7.4.1.1-16 jelű pályázati kiírásra
Horinka László polgármester: Ezzel a témával már foglalkoztunk a februári ülésen, hoztunk
is egy határozatot, de annak a tartalma nem elegendő a pályázat benyújtásához. A Sülysáp,
Szent István tér 17/C. szám alatti közösségi épület, valamint a Kapás József Helytörténeti
Gyűjtemény és a Szent István Általános Iskola energetikai korszerűsítéséről van szó. 100
millió Ft-os pályázati támogatás, plusz kb. 17 millió Ft önrész, mivel a főgázos épület
átalakításának költségeit nem támogatja teljes egészében a pályázat. Kérdés, hozzászólás vane? Ha nincs, aki egyetért az előterjesztett határozati javaslat tartalmával, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
72/2016. (IV. 19.) ÖKT határozat
Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ pályázatot nyújt be a VP-6-7.4.1.1-16 Településképet
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítés tárgyú pályázatra,
2./ pályázati célként

1. célterületen a Sülysáp, Szent István tér 17/C. szám,
3857/5 hrsz. alatti közösségi épület,
2. célterületen: a Sülysáp, Dózsa György u. 105. szám, 939
hrsz. alatti Kapás József Helytörténeti Gyűjtemény és a
Sülysáp, Dózsa Gy. u. 110. szám, 672 hrsz. alatti Sülysápi
Szent István Általános Iskola energetikai korszerűsítését
határozza meg;
3./ a pályázathoz szükséges önerő biztosítását vállalja, és a
2016. évi költségvetés általános tartalék kerete terhére
biztosítja;
4./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a pályázat
előkészítéséhez és benyújtásához szükséges intézkedések
megtételére, ennek keretében a Kbt. hatálya alá nem eső
beszerzések lebonyolítására.
Határidő: 2016. július 29.
Felelős: polgármester
Horinka László polgármester: Amennyiben nincs más, mindenkinek köszönöm a munkát,
az ülést bezárom.
k.m.f.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Cseri Péter
települési képviselő

Farkas Ferenc
települési képviselő

