Tarnaméra Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2013. augusztus 15. napján
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről
Hozott döntések:
Határozat száma
60/2013.(VIII.15.)
61/2013.(VIII.15.)
62/2013.(VIII.15.)

Rendelet száma
-

Tárgy
belterületi utak kátyúzása kivitelezőjének
kiválasztásáról
belterületi utak kátyúzása műszaki ellenőr
megbízásáról
Könyvtár
berendezés
NKA
pályázat
keretében történő beszerzéséről

Tárgy
-

Mellékletek: jegyzőkönyv, jelenléti ív, írásos meghívó és az ahhoz csatolt iratanyag,
előterjesztések, rendelet-tervezet, hozott döntések, rendeletek.

Jegyzőkönyv

Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2013. augusztus 15. napján 16 órakor
Tarnaméra Községi Önkormányzat (Tarnaméra, Árpád u. 6.) Tanács termében megtartott
rendkívüli képviselő- testületi üléséről.
Jelen vannak:
Tímár László
dr. Bessenyei Ákos
Bencze László
Keresztesiné Ollári Anna
Kiss Ferenc
Somodi Mihály

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak, megjelentek:
Vargáné Tóth Márta
Sipos Renáta

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Tímár László polgármester:
Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat. Elmondja, hogy Molnár Andrásné képviselő
igazoltan marad távol a képviselő-testületi ülésről, a többi képviselő a képviselő-testület mai
ülésén megjelent. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes. A jegyzőkönyv
hitelesítésére Bencze László és Kiss Ferenc képviselőtársait kéri fel.
Megkérdi a testület tagjaitól, hogy megkapta-e mindenki a meghívót. Javasolja, hogy a
meghívóban megjelölt napirendi pontok szerint haladjanak.
A képviselő-testület a meghívóban megjelölt napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja
el:
1. napirendi pont: Belterületi utak felújítása, kátyúzás kivitelezésre kiírt pályázat
elbírálása
2. napirendi pont: Könyvtár berendezés beszerzésére kiírt pályázat elbírálása
3. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok

1. napirendi pont: Belterületi utak felújítása, kátyúzás kivitelezésre kiírt pályázat elbírálása

Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy az előző testületi-ülésen történt megbeszéltek alapján a belterületi utak
kátyúzására 3 árajánlatot kért be az önkormányzat. A beérkezett ajánlatok kiküldésre került a
testület felé. A beérkezett ajánlatok alapján az Andezit Plusz Kft.-t javasolja a kivitelezői
munkákra.
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Somodi Mihály képviselő:
Reméli, hogy a jó idő megmarad a későbbiekben is és a munkálatok rendben lezajlanak. Az
Andezit Plusz Kft-t javasolja.
Kiss Ferenc képviselő:
Miért az Andezit Plusz Kft.? Az előző ülésen is elhangzott, hogy nem az összegszerűség a
legfontosabb. Elmondja továbbá, hogy egyik kivitelezős sem ismeri.
Keresztesiné Ollári Anna képviselő:
Elmondja, hogy az Andezit Plusz Kft. referenciákkal is rendelkezik a környéken. Elmondja,
hogy az orvosi rendelőnél az útpadka balesetveszélyes, reméli, hogy ez is belefér a
munkálatokba.
Bencze László képviselő:
Az ajánlattételi felhívás műszaki tartalmának egyes pontjában szerepel a hivatali előtti
parkoló. Véleménye szerint a kivitelezőnek kellett volna ezt helyrehozni, amikor a járda
felújítása megtörtént. Felteszi kérdésként, hogy a Kossuth utca miért nem kerül kátyúzásra
teljesen. Önkormányzati kötelező feladat a belterületi utak forgalomtechnikai felülvizsgálata
és a KRESZ táblák cseréje, mely az ajánlattételi felhívásból kimaradt. Nem hangzott el, hogy
a beruházásnak ki lesz a műszaki ellenőre.
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy 18 darab KRESZ tábla kicserélése szükséges, egy tábla 4.000-5.000 Ft-ba
kerülnek, cseréjük bármikor megtörténhet. Műszaki ellenőrnek Tóth Istvánt javasolja. A
Kossuth utca eleje kerül kátyúzásra, az út további szakasza oly mértékben tönkre van menve,
hogy a kátyúzás már nem lenne elég. A parkoló kis része kerül kátyúzásra. Az Üdülő út is
rendbetételre kerül.
Kiss Ferenc képviselő:
Örül a lehetőségnek. A hivatal előtti parkolót véleménye szerint sem az önkormányzatnak
kellene rendbe tenni. A műszaki ellenőr munkájával nem ért egyet, véleménye szerint az
önkormányzat ellen dolgozik, nem megfelelő minőségű munkákat vesz át.
Bencze László polgármester:
Véleménye szerint a hivatal előtti parkoló rendbetétele morális kérdés, azt műszaki átvételkor
kellett volna ezt rendbe tetetni. A KRESZ táblákat csak a forgalomtechnikai terv elkészülte
után lehet cserélni. Egyetért Kiss képviselő társa véleményével a műszaki ellenőr munkájáról.
Elmondja, hogy Háger László is végez hasonló munkákat a környéken.
Tímár László polgármester:
Köszöni a hozzászólásokat. Szavazásra bocsájtja, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat az
Andezit Plusz Kft-t bízza meg a kivitelezési munkákkal, az kézfelnyújtással jelezze.
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(szavazás)
A képviselő testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
60/2013.(VIII.15.) önkormányzati határozat

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a belterületi utak kátyúzására,
javítására, felújítására beérkezett ajánlatokat megtárgyalta, és a beérkezett ajánlatok alapján
az alábbi határozatot hozta:
1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a saját forrásból megvalósításra
kerülő, belterületi utak kátyúzására, javítására, felújítására kiírt nem közbeszerzés köteles
ajánlattételi felhívás alapján az ajánlatot t evők közül az eljárás nyertesének az ANDEZIT
PLUSZ KFT-t választja.
2. A képviselő-testület az ANDEZIT PLUSZ KFT által benyújtott útfelújításra megjelölt
bruttó 4.636.313.- Ft, azaz bruttó Négymillió-hatszázharminchatezer-háromszáztizenhárom
forint ajánlatot elfogadja.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel ezen
határozatban foglaltak szerint a szerződést megkösse.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Tímár László polgármester:
Javasolja, hogy a műszaki ellenőri munkákkal Háger Lászlót bízza meg az önkormányzat. Aki
a javaslatot elfogadja, az kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
61/2013. (VIII. 15.) Önkormányzati határozat

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a belterületi utak kátyúzása,
javítása, felújítása munkák elvégzéséhez a műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó
képviselői javaslat alapján az alábbi határozatot hozta:
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1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a belterületi utak kátyúzása,
javítása, felújítása munkák elvégzéséhez a műszaki ellenőri feladatok ellátására Háger László
urat kéri fel.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a műszaki ellenőr megbízására
vonatkozó szerződés megkötésére és aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Kiss Ferenc képviselő:
Véleménye szerint az előző projekteknél a kivitelezői munkákon túl a műszaki ellenőrnek
kellett volna a hibákat jelezni, ellenőrizni azok elvégzését.

2. napirendi pont: Könyvtár berendezés beszerzésére kiírt pályázat elbírálása

Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy két árajánlat érkezett be. Elmondja, hogy a Suli Bútor Kft.-ről vannak bővebb
információi, a környező településeken elégedettek a céggel.
Bencze László képviselő:
Úgy emlékszik, hogy 2,2 millió forintot nyert az önkormányzat a pályázaton, melyhez 10 %
önerőt biztosít az önkormányzat. Az árajánlatok 2 millió forintról szólnak, mi lesz a
fennmaradó összeg sorsa?
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy az árajánlat felkéréskor a pályázatban szereplő eszközlista került kiküldésre.
A fennmaradó összeg visszautalásra kerül.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
Elmondja, hogy a pályázati kiírás eszközbeszerzésre szólt, így a fennmaradó összeg esetleges
átcsoportosítására sincs lehetőség.

Tímár László polgármester:
Szavazásra bocsájtja, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a Suli Bútor Kft.-t bízza meg
a kivitelezési munkákkal, az kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
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A képviselő testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

62/2013.(VIII.15.) önkormányzati határozat

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szakmai eszközfejlesztés,
korszerűsítés támogatása pályázat keretében megvalósításra kerülő könyvtár bútor beszerzésre
beérkezett ajánlatokat megtárgyalta, és a beérkezett ajánlatok alapján az alábbi határozatot
hozta:
1. Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szakmai eszközfejlesztés,
korszerűsítés támogatása pályázat keretében megvalósításra kerülő könyvtár bútor beszerzésre
kiírt nem közbeszerzés köteles ajánlattételi felhívás alapján az ajánlatot tevők közül az eljárás
nyertesének a SULI BÚTOR KFT-t választja.
2. A képviselő-testület a SULI BÚTOR KFT által benyújtott eszközbeszerzésre megjelölt
bruttó 1.981.708.- Ft, azaz Egymillió-kilencszáznyolcvanegyezer-hétszáznyolc forint ajánlatot
elfogadja.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel ezen
határozatban foglaltak szerint a beszerzésre vonatkozó szerződést megkösse.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Megköszöni a képviselők munkáját. Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést
16 óra 40 perckor bezárta.
k.m.f.

Tímár László
polgármester

Vargáné Tóth Márta
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Bencze László
képviselő

Kiss Ferenc
képviselő
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