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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2009. március 24-én 16,30 órakor megtartott rendkívüli
ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tancásterem
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Besesek Béla
Mucsi László
Nyerges Zoltán
Rácz Izabella
Tabajdi Gábor
Timár Zsolt
Varga Ferencné képviselık
Vincze Jánosné jegyzı
Karó Zoltánné jegyzıkönyvvezetı
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10
képviselıbıl 8 fı jelen van. Csertı István és Dr. Folberth György elıre jelezte
távolmaradását.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Tabajdi Gábor és Mucsi László képviselıket javasolta.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı
napirendet tárgyalja meg a testület. Más javaslat nem hangzott el.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Néhány gondolatot mondott el az anyagról. Április 1-tıl megváltozik a közbeszerzési eljárás
szabálya, 15 millió forint feletti beruházásoknál nem tesz lehetıvé a törvény egyszerősített
közbeszerzési eljárás lefolytatását. Két eljárásrendet különböztet meg. Április elsejét követıen
megváltozik a szabályozás nemcsak az értékhatárok és az eljárási rend tekintetében, hanem a
felelısi szabályok tekintetében is. Polgárjogi felelısséget testál a törvény a közbeszerzési
eljárásban résztvevı közbeszerzési tanács tagjaira. Így a közbeszerzési tanács nagyon nagy
részletességgel fog minden egyes közbeszerzési kiírást vizsgálni. Ez kb. 60 napig elhúzódik.
Feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását javasolja. A törvény lehetıséget ad arra, hogy
amennyiben a pályázat májusban sikeres lesz, akkor utána történjen a szerzıdés megkötése és
a régi szabályok szerint történjen a közbeszerzési eljárás kiírása és lefolytatása.
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Április 22-én tudjuk, a beérkezett ajánlatok alapján, ki mennyiért vállalná el a játszó- és
pihenıpark kialakítására vonatkozó beruházást. Csak akkor kell szerzıdést kötni kötelezı
érvénnyel, amennyiben a pályázat sikeres. Ez május huszadika környékéig el fog dılni. Ha
április elején írnánk ki a közbeszerzést, akkor kb. szeptemberben tudnánk eredményt hirdetni
a közbeszerzés ügyében. Utána indulhatna el a megvalósítási folyamat. Javasolja az
elıterjesztés elfogadását, illetve a feltételes közbeszerzés kiírását. Három árajánlat közül az
ÉPINBER-nek az árajánlata alapján 300 eFt+ÁFA lenne a közbeszerzési eljárás
lefolytatásának költsége. Minden elıkészítési költség a pályázat költségei között elszámolható
költség lenne. Röviden ennyit kívánt szólni a szükségességérıl.
Tabajdi Gábor képviselı
A forrást honnan vesszük rá.
Patkós Zsolt polgármester
A költségvetésünkben van pályázat elıkészítésére félretett alap amelybıl meg tudjuk
elılegezni, amíg nem folyik be az elıkészítés költsége.
Besesek Béla képviselı
Elhangzott az elızıekben, hogy ez a nyertes pályázat költsége, mi történik, ha nem nyertes a
pályázat.
Patkós Zsolt polgármester
Gyakorlatilag nulla a lehetısége, de ha nem nyertes a pályázat, abban az esetben 100 eFt-os
költsége van, amelyet az önkormányzatnak ki kell fizetnie. Ilyen feltételek mellett vállalta az
ÉPINBER. A szerzıdés tartalmazni fogja a vállalási árat és a feltételes közbeszerzési
eljárásnak az ilyen irányú költségét is. Ez a forrás rendelkezésre áll.
Besesek Béla képviselı
Az ajánlattételi felhívásnál javasolja, írásban kerüljön bele a jó teljesítési biztosíték. Évet is
írjunk bele és az összeget is százalékos formában határozzuk meg.
Patkós Zsolt polgármester
Javasolja 2 évre és a teljes beruházási költség 3 %-a, 600 eFt.
Besesek Béla képviselı
Az ajánlattételi felhívás 4. pontjában szerepel, hogy a megrendelı elıleget nem biztosít, a
teljesítést követıen kiállított számla átutalással kerül kifizetésre. A beruházás elkészülte után
még rögtön nem kapunk pályázati pénzt, a fizetés hogyan történik, hitelt kell felvenni.
Patkós Zsolt polgármester
Nem tudjuk, hogy ha mi kifizetjük az önrészt, az afölötti részt átutalja-e az MVH a velünk
szerzıdött félnek. A mi kockázatunk ebben az esetben, ha készre jelentették, mőszakilag
átvettük, a pénzügyi elszámolások megtörténtek, rendezzük is. Úgy gondolja, ha ez
szeptember 15. után valósul meg, akkor tudjuk átmenetileg saját forrásból is rendezni, de
hosszú távon valószínő nem. A mostani gyakorlat pozitív volt az elızı pályázat kapcsán,
ahogyan a pályázati dokumentációkat leadtuk, a pénzügyi zárás és a helyszíni szemle
megtörtént, utána 3 hétre fizettek. Az MVH-tól ez nagyon pozitív dolog volt, minden rendben
találtak. Bízik abban, hogy gyors lesz ennek a pályázatnak a kifizetése is és a pénzünknek
nem kell hónapokig benne állnia. Szállítói kifizetéssel nem tudjuk megoldani, mert a
támogatási szerzıdés tartalmát nem ismerjük.
Besesek Béla képviselı
A közbeszerzési eljárást nem lehetne úgy kiírni, hogy miután megtörtént a teljesítés,
megtörtént az elszámolás is, megkapjuk a pénzt és utána fizetünk. A teljesítés alapján lekérjük
a pénzt.
Patkós Zsolt polgármester
A számlát ki kell fizetni, arról a bankbizonylatot be kell mutatni, hogy jogosan jár a
pályázatból ennyi és ennyi pénz.
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Besesek Béla képviselı
Mindenképpen egy hitelfelvétel elıtt állunk.
Patkós Zsolt polgármester
Minden egyes pályázat végsı megvalósításakor szükség van egy tıkére ahhoz, hogy azt az
idıszakot áthidaljuk, amikor a pénz kifizetjük és amíg a pénz megérkezik. A támogatási
szerzıdés tartalmát nem ismerjük, nem tudunk ilyet kiírni. Be kell vállalni a 20 millió Ft-ot,
az építési beruházás pénzügyi rendezés kockázatát.
Besesek Béla képviselı
A pályázatokat miért nem Szankon kell benyújtani, miért Kecskeméten, korábban itt kellett.
Vincze Jánosné jegyzı
Az iskola konyha pályázatát is oda kellett küldeni és itt bontották.
Mucsi László képviselı
Korábban is a pályázatot lebonyolító céghez kellett küldeni, a bontás itt volt.
Varga Ferencné képviselı
Javasolta, hogy a pályázat bontása Szankon legyen. A bontáson legyen jelen az önkormányzat
képviselıje is. Kapjunk tájékoztatást is arra vonatkozóan, hogy hányan adták be a pályázatot.
A beadott pályázatok megtekinthetıek legyenek.
Patkós Zsolt polgármester
Az ajánlattételi felhívásban az ajánlat felbontásának helye Szank Polgármesteri Hivatalra
módosul. A közbeszerzési bizottság már meg van, a szabályzatunk szerint a közbeszerzési
bizottságot a képviselı-testület alkotja. Magyarázta az eljárás folyamatát.
Tabajdi Gábor képviselı
Felhívta a figyelmet arra, hogy a Pongrácz Gergely térnél a Pongrácz név helyesen Pongrátz,
kérte javítani.
Több hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
25/2009.(III.24.) ÖH. sz. hat.
Játszó és pihenıpark közbeszerzési eljárás
lefolytatásához lebonyolító kiválasztásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a játszó és pihenıpark
közbeszerzési eljárás bonyolítói munka végzésével – ajánlata alapján – az ÉPINBER
Kft-t (6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 12.) bízza meg.
2. A megbízási szerzıdés aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
Az ajánlattételi felhívásban módosítás az elhangzottak alapján az ajánlat felbontásának helye
Szank Polgármesteri Hivatal. A másik módosítás a jó teljesítési biztosíték 2 évre és a
beruházási költség 3 %-a.
A polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet az elhangzott módosításokkal.

5

A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
26/2009.(III.24.) ÖH. sz. hat.
Játszó és pihenıpark
ajánlattételi felhívásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 48. §-a alapján a játszó és pihenıpark közbeszerzési eljárás megindításáról
szóló ajánlati felhívást az elıterjesztés szerint az elhangzott módosításokkal együtt
jóváhagyja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 17,00 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyzı

Mucsi László
jkv.hitelesítı

Tabajdi Gábor
jkv.hitelesítı
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