Tahitótfalu Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: 18/2011.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült:

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
szeptember 29-én (csütörtök) 7,30 órakor tartott rendkívüli üléséről.

2011.

Helye: Községháza, Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Hiányzók: Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Szabó Judit
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket, megállapítja a Képviselő-testület
határozatképességét (9 főből 5 fő jelen), és javaslatot tesz a napirendre.
A Képviselő-testület 5 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Dr.
Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid) szavazattal a napirendet elfogadta.
NAPIREND:
1./ A KMOP 3.3.1/B -10-2010-0018 jelű „Belterületi csapadékvíz elvezetés és
gyűjtés fejlesztése Tahitótfalu területén” című pályázat kivitelezési
munkálataival kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása
Előadó:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
2./ Közterület-felügyelettel és karbantartással kapcsolatos eszközbeszerzés
(gépjármű, fűnyíró)
Előadó:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
3./ Tahi Hídfő Centrum projekt - tervezői ajánlat elfogadása
Előadó:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
1./ A KMOP 3.3.1/B -10-2010-0018 jelű „Belterületi csapadékvíz elvezetés és
gyűjtés fejlesztése Tahitótfalu területén” című pályázat kivitelezési
munkálataival kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket (a beruházás támogatási
szerződésében a burkolat javítása, visszaállítása csak a megbontott sávra érvényes.
Az építkezés során derült ki, hogy a közművek nem a közműtérképnek megfelelően
helyezkednek el. A munkagépek súlya alatt a megbontott aszfaltburkolat a laza
talajszerkezet miatt sok helyen beszakadt.). A közbeszerzés során az elfogadott
legkedvezőbb ajánlat 12.000.000 Ft-tal kevesebb volt a pályázati kiíráshoz képest,
ezért azzal a kéréssel fordultak a Pro Régióhoz, hogy ebből támogassák az út teljes
szélességének aszfaltozását. Pozitív volt a visszajelzés, hiszen az átadott
dokumentáció alátámasztja a kérést.
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Szabó Judit képviselő 7,40 órakor megérkezett.
Dr. Sajtos Sándor: az útpálya szerkezetének megerősítése a szükséges
szakaszokon, és az útszegély kialakítása nem támogatható költség, ezért ezt az
Önkormányzatnak kell finanszírozni. Az elkészített költségbecslés szerint a
támogatott rész bruttó 9.266.743 Ft lenne (a fel nem használt rész terhére), a nem
támogatott rész bruttó 6.141.808 Ft költséget jelentene a településnek.
Rédai Dávid: az elbontott aszfalt felhasználható?
Dr. Sajtos Sándor: nem, közbeszerzési eljárás (hirdetmény nélküli, meghívásos)
elindítása viszont kötelező. Ismerteti az ajánlati felhívás tartalmát (a támogatóval az
egyeztetés megtörtént). Amennyiben a Képviselő-testület támogatja az eljárás
megindítását, hétfőn sor kerülhetne az ajánlatok bontására, és ha hiánypótlásra
nincs szükség, 11-én reggel aláírható lenne a szerződésmódosítás. A tartalékra, és a
lekötött betét felhasználására nem lenne szükség, a forrás átcsoportosítással
biztosítható.
Szabó Judit: melyik utcáról van szó?
Dr. Sajtos Sándor: Elekfy utca.
Csörgő Mihály: a kátyúzást kidobott pénznek tartja, mert nincs alépítmény, ezért
támogatja a közbeszerzés megindítását. Még akkor is, ha nem sikerül a Pro Régióval
megegyezni.
Dr. Sajtos Sándor: a fedezetet tudja az Önkormányzat biztosítani.
Szabó Judit: milyen szélességben, és milyen hosszan lesz aszfaltozva az utca?
Dr. Sajtos Sándor: a 11. sz út torkolatától, a Gesztenye sor torkolatáig, általában 3,5
m szélességben.
Szabó Judit: hol lesz a nyomvonal?
Dr. Sajtos Sándor: nem változik. Az adott közműrendszerhez és az útpályához
illeszkedett a beruházás. Aki támogatja a közbeszerzési eljárás megindítását,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Dr.
Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.
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188/2011. (09.29.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete hirdetmény
nélküli tárgyalásos közbeszerzési pályázatot ír ki a „Tahitótfalu
belterületi csapadékvíz elvezetés és gyűjtés fejlesztése KMOP
3.3.1/B -10-2010-0018 jelű pályázat” pótmunka (a kivitelezés során
tönkrement aszfaltút teljes szélességben történő helyreállítása)
kivitelezésére.
A Képviselő-testület felkéri a Közbeszerzési Referenst a pályázat
kiírására, a Közbeszerzési Bizottságot a döntés előkészítésére, a
Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

2./ Közterület-felügyelettel és karbantartással kapcsolatos eszközbeszerzés
(gépjármű, fűnyíró)
Dr. Sajtos Sándor: javasolja, hogy határozzanak meg egy keretösszeget, és bízzák
meg a beszerzéssel Csörgő Mihály alpolgármestert, és Rédai Dávid képviselőt (3,5
M Ft fűnyíró + 3,5 M Ft gépjármű, a Fővárosi Vízművek Zrt-től kapott kompenzáció
terhére).
Szabó Judit: önjáró a fűnyíró? Lehet majd hó eltakarítására is használni?
Csörgő Mihály: igen. Több közterület rendben tartását tudná bevállalni a hivatal.
A Képviselő-testület 6 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Dr.
Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.
189/2011. (09.29.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1 db önjáró
fűnyíró és 1db gépjármű (terepes-környezetvédelmi járőr részére)
beszerzéséhez 3,5-3,5 millió Ft-ot a Fővárosi Vízművek Zrt-től
kapott átadott pénzeszköz terhére biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2011.10.28.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

3./ Tahi Hídfő Centrum projekt - tervezői ajánlat elfogadása
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzményeket (az egyik ajánlat hiányosan érkezett
be aláírás, kamarai szám, referencia tekintetében). A Kokas Műterem Kft pótolta a
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hiányt, így mindezek ismeretében újra ismerteti az ajánlatok tartalmát. Kokas
Műterem Kft 250.000 Ft+Áfa; Pannon Expert Kft 600.000 Ft+Áfa.
Szabó Judit: a munkába a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is be
lesz vonva, a kidolgozott terv átadása előtt?
Csörgő Mihály: támogatja, a tervezés megkezdése előtt a pontos egyeztetést a
tervező, és az Önkormányzat között.
Dr. Sajtos Sándor: a következő Bizottsági ülésre, el kell hívni a tervezőket.
Szabó Judit: le kell szögezni, hogy csak a Bizottság, illetve a Képviselő-testület által
elfogadott anyag tervezését kezdhetik meg.
Dr. Pálvölgyi Tamás: a szerződésben szerepeltetni kell az átdolgozási lehetőséget
is.
Dr. Sajtos Sándor: aki egyetért az elhangzott feltételekkel a cég megbízásával,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Dr.
Pálvölgyi Tamás, Rédai Dávid, Szabó Judit) szavazattal meghozta döntését.
190/2011. (09.29.) Képviselő-testületi határozat
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahihídfő centrum tervezésére érkezett ajánlatok közül a Kokas
Műterem Kft-t bízza meg a feladat elvégzésével (költség: 250.000
Ft+Áfa)
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat
végrehajtására, és egyben kéri a tervezőt, hogy a tervezés során
az illetékes bizottsággal illetve a Képviselő-testülettel egyeztessen.
Határidő:
Felelős:

2011.10.07.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: majd ezt követően megköszönte a Képviselő-testület munkáját
és 8,17 órakor az ülést bezárta.
K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Tóth János
jegyző
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