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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2012. április 10-én 15 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Besesek Béla alpolgármester
Csertı István
Mucsi László
Nyerges Zoltán és
Tóth Mátyás képviselık
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára fıtanácsos
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fı
képviselıbıl 6 fı jelen van, Rácz Izabella képviselı bejelentette távolmaradását az ülésrıl.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Csertı István és Varga Ferencné képviselıket javasolta.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık
személyét.
Patkós Zsolt polgármester
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirend megtárgyalását
javasolta. Más javaslat nem hangzott el.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés közbeszerzési eljárások lebonyolítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat módosítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Elıterjesztés „IKSZT kialakítása és mőködtetése” címő pályázat ajánlattételi felhívásának
elfogadására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
1. Elıterjesztés közbeszerzési eljárások lebonyolítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A képviselı-testületnek minden egyes közbeszerzés elıtt ki kell választania a közbeszerzés
lebonyolítóját. Az integrált közösségi és szolgáltató tér külsı és belsı felújítása (mővelıdési
ház felújítása) pályázat megvalósításához árajánlata alapján Piegelné Dr. Csényi Magdolna
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ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízását javasolta. A bonyolító költsége az
építési beruházás nettó becsült értékének 1 %-a +ÁFA. Ezt a költséget az önkormányzat 2012.
évi költségvetésében a többlet mőködési bevételek terhére biztosítja.
Az elmúlt testületi ülést követıen tájékoztatást adott arról, hogy ajánlatot kért és ezen
ajánlatkérésre az ismertetett ajánlat került benyújtásra. A sürgıs döntésre azért volt szükség,
mert a mai napon meg kell küldeni a dokumentációt az ajánlattevıknek. Javasolta a
képviselı-testületnek a határozat-tervezet elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
39/2012.(IV.10.) ÖH.
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy „az
Integrált Közösségi és Szolgáltató tér külsı és belsı felújítása, bıvítése,
korszerősítése” tárgyú közbeszerzési eljárás bonyolítására – árajánlata alapján –
Piegelné Dr. Csényi Magdolna ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó kerüljön
megbízásra.
2. A képviselı-testület engedélyezi, hogy a bonyolító költségét, mely a pályázatokat
érintı építési beruházások nettó becsült értékének 1 %-a (+áfa) Szank Községi
Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a többlet mőködési bevételek terhére
kerüljön biztosításra.
3. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt – polgármester

NAPIREND
2. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat módosítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A Közbeszerzési Szabályzat módosítására is szükség van. A korábbi szabályzat több elemét
az ügyvédnı átemelte az új szabályzatba. Az elızı közbeszerzési szabályzat visszavonásra
kerül. A közbeszerzési törvény szerinti szükséges elemeket tartalmazza.
Kiemelte a lényegi elemeket:
Bíráló bizottságot kell létrehozni, a bizottság tagjait a polgármester jelöli ki, az ajánlattételi
felhívást a képviselı-testület hagyja jóvá, a három ajánlattevı személyérıl a bizottság
javaslata alapján a polgármester dönt, a bonyolító személyét a képviselı-testület hagyja jóvá,
végleges döntéshozó a polgármester. A képviselı-testületnek és a Bíráló Bizottságnak
összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tennie.
Kérte a régi szabályzat visszavonását és az új szabályzat elfogadását a határozat-tervezet
szerint.
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Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
40/2012.(IV.10.) ÖH.
Szank Községi Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 76/2009.(VII.30.) ÖH. számú
Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott és 2009. augusztus 4-tıl hatályos
közbeszerzési szabályzatát hatályon kívül helyezi.
2. A képviselı-testület a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § (3)
bekezdése alapján jóváhagyja Szank Községi Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatát az 1. sz. melléklet szerint.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt – polgármester
NAPIREND
3. Elıterjesztés „IKSZT kialakítása és mőködtetése” címő pályázat ajánlattételi felhívásának
elfogadására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az ajánlattételi felhívás 6 oldalas, a minimális elvárásokat, a közbeszerzési törvény szerinti
minimális követelményeket tartalmazza. 2012. december 31. a teljesítés határideje. Az
ajánlatok leadásának határideje május 18. Úgy tervezzük, hogy június közepén lehetne
szerzıdést kötni a nyertes ajánlattevıvel.
Mucsi László képviselı
A mőszaki tartalom stabil, azon nem lehet változtatni?
Patkós Zsolt polgármester
A tervek itt vannak, meg lehet nézni a pályázathoz beadott mőszaki tartalmat.
Mucsi László képviselı
Ha a házasságkötı terem üveges fala nyitható lenne szemben a mozi teremé is ugyanúgy,
akkor össze lehetne nyitni a két termet, és 150-160 személy befogadására alkalmas
rendezvényeknek lehetne a színtere. A mostani kis szélfogót is be lehetne építeni, hogy az
utcáról ne rögtön a terembe lépjen be az ember.
Csertı István képviselı
A vetítı gépház, feljáró és a pénztár megmarad?
Patkós Zsolt polgármester
Igen, megmarad.
Csertı István képviselı
Csak úgy lehetne egybe nyitni a két termet, ha a két kis helyiség nem választaná szét. A
díszteremnek kb. másfélszerese a mozi terem.
Nagy Klára fıtanácsos
A régi pénztárból mozgássérült vécé lesz, ezen nem lehet változtatni.
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Patkós Zsolt polgármester
Akkor lehetne egy funkcióról beszélni, ha lezárnánk a Rákóczi utcai bejáratot és az udvar
felıl lenne a fıbejárat.
Mucsi László képviselı
Akkor lehetne összenyitni, ha a gépház és a feljáró elbontásra kerülne.
Patkós Zsolt polgármester
Akkor is úgy lehetne használni, hogy külön helyiség szolgálna az étkezésre és külön a zenére.
Csertı István képviselı
Szerinte azt nem lehet megvalósítani, hogy egy mősort mindkét terembıl lássanak és
élvezzenek.
Nyerges Zoltán képviselı
A lehetı legjobban használhatóvá kellene tenni a két termet.
Patkós Zsolt polgármester
Utánajárunk a lehetıségeknek, hogy mit lehet változtatni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
41/2012.(IV.10.) ÖH.
Ajánlattételi felhívás elfogadásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete „az Integrált Közösségi és Szolgáltató tér
külsı és belsı felújítása, bıvítése, korszerősítése.” – tárgyú közbeszerzési ajánlattételi
felhívást az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt – polgármester

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 16 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyzı

Csertı István
jkv. hitelesítı

Varga Ferencné
jkv. hitelesítı
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