Tarhos Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
5641 Tarhos, Petőfi u. 2.

Jegyzőkönyv

Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-án
megtartott soron kívüli, nyílt testületi üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri hivatal tanácskozó terme (Tarhos, Petőfi u. 29.)

Az ülés elnöke: Hornok Sándor polgármester

Jelen vannak:

Hornok Sándor polgármester
Bunta Ferenc
Hanczárné Kozma Róza
Szilágyi Anikó alpolgármester
önkormányzati képviselők
dr. Baji Mihály jegyző

Hornok Sándor polgármester tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, jegyző urat,
köszönti. Az ülésről Erdősné Bodor Tünde képviselő hiányzik, aki távollétét bejelentette.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyvet Lipcsei Jánosné köztisztviselő vezeti, hitelesítőnek Szilágyi Anikó
alpolgármestert javasolja.

Kéri a képviselő-testületet, hogy a hitelesítő személyéről szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja.

Hornok Sándor polgármester ismerteti a napirendi pontokat. Kéri a képviselő-testületet, hogy
a napirendi pontok tárgyalásáról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - a napirendi pontot az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1.

Szennyvízberuházással kapcsolatos ajánlatok elbírálása

Előadó: Hornok Sándor polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző

2.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjak módosítása

Előadó: Hornok Sándor polgármester

3.

2014. évi közbeszerzési terv

Előadó: Hornok Sándor polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző

Bejelentések

1./ Napirend: Szennyvízberuházással kapcsolatos ajánlatok elbírálása
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző

Hornok Sándor polgármester átadja a szót Dr. Baji Mihály jegyzőnek.

Dr. Baji Mihály jegyző: tájékoztatásul elmondja, hogy a testület döntésének megfelelően a
szennyvízberuházással kapcsolatban minden feladatra három ajánlatot kértek. Az ajánlatok
határidőben megérkeztek, az ajánlatok bontásáról bontási jegyzőkönyv készült.

A könyvvizsgáló feladatok ellátására is három ajánlatot kértek, amelyre a pályázat nettó
393.700,- Ft-ot biztosít. Három ajánlat érkezett, mindegyik ajánlat tartalmazza a szükséges
mellékleteket, tartalmaz referenciákat.
Ajánlat érkezett
1.

Menyhért és Társa Kft Békéscsaba, Andrássy út 18-20. C lph.II/13. nettó

393.700,- Ft

2.

Audit-Sarok Kft Békéscsaba, Gyóni G. u. 11. III/7.

nettó 393.700,- Ft

3.

Sztán Csilla Békéscsaba, Dobozi út 78/1.

nettó 390.000,- Ft

(A képviselő-testület az ajánlatokat áttekinti. A bontási jegyzőkönyv a jegyzőkönyv
melléklete.)

Hornok Sándor polgármester: van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Dr. Baji Mihály jegyző: az értékelési szempont a legalacsonyabb ár.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a könyvvizsgálói feladatok
ellátásra benyújtott, legalacsonyabb ajánlattevő - Sztán Csilla Békéscsaba, Dobozi út 78/1. ajánlatáról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:

20/2014. (IV. 08.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
DAOP-5.2.1/C-11-2012-0005 számú „Tarhos község szennyvízcsatorna-hálózatának
kiépítése" megnevezésű projekthez kapcsolódó, könyvvizsgálói feladatok elvégzésével - a
legalacsonyabb ajánlattevő - Sztán Csilla Békéscsaba, Dobozi út 78/1. szám alatti lakos,
könyvvizsgáló, egyéni vállalkozót bízza meg, 390.000,- Ft + áfa összegért.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2014. április 15.
Felelős: Hornok Sándor polgármester

Dr. Baji Mihály jegyző: a nyilvánosság biztosítására három helyről kértek ajánlatot, két
helyről érkezett vissza. Az ajánlatok határidőben megérkeztek, az ajánlatok bontásáról bontási
jegyzőkönyv készült. Mindegyik ajánlat tartalmazza a szükséges mellékleteket, tartalmaz
referenciákat. A nyilvánosság biztosítására a pályázat nettó 393.700,- Ft-ot biztosít.
Ajánlat érkezett
1.

Mácsai Sándor Zoltán Békéscsaba, Felsőkörös sor 61.

2.

Csaba-Box BT Békéscsaba, Bartók B. u. 7.

nettó 392.000,- Ft
nettó 400.000,- Ft

(A képviselő-testület az ajánlatokat áttekinti. A bontási jegyzőkönyv a jegyzőkönyv
melléklete.)

Hornok Sándor polgármester: van-e kérdés, hozzászólás?

Bunta Ferenc képviselő: mit tartalmaz ez az összeg?

Dr. Baji Mihály jegyző: D és B típusú tábla elkészítése, hirdetés, nyitó- és záró rendezvény,
lakossági fórum.

További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a nyilvánosság biztosítására
benyújtott, legalacsonyabb ajánlattevő - Mácsai Sándor Zoltán Békéscsaba, Felsőkörös sor 61.
- ajánlatáról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:

21/2014. (IV. 08.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
DAOP-5.2.1/C-11-2012-0005 számú „Tarhos község szennyvízcsatorna-hálózatának
kiépítése" megnevezésű projekthez kapcsolódó, nyilvánosság biztosítására - a legalacsonyabb
ajánlattevő - Mácsai Sándor Zoltán Békéscsaba, Felsőkörös sor 61. szám alatti lakos, egyéni
vállalkozót bízza meg, 392.000,- Ft + áfa összegért.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2014. április 15.
Felelős: Hornok Sándor polgármester

Dr. Baji Mihály jegyző: a projektmenedzseri feladatok ellátására szintén három helyről kértek
ajánlatot, két helyről érkezett vissza. Az ajánlatok határidőben megérkeztek, az ajánlatok
bontásáról bontási jegyzőkönyv készült. Mindegyik ajánlat tartalmazza a szükséges
mellékleteket, tartalmaz referenciákat. A projektmenedzseri feladatokra a pályázat nettó
3.149.000,- Ft-ot biztosít. A pályázatba biztosított összegbe mindkét ajánlat belefér.

Ajánlat érkezett:
1.

OPTIMUM FORMULA KFT Gyula, Lehel u. 13.

2.

Discessio Kft Gyula, Szent István u. 39.

nettó 3.099.000,- Ft
nettó 3.130.000,- Ft

(A képviselő-testület az ajánlatokat áttekinti. A bontási jegyzőkönyv a jegyzőkönyv
melléklete.)

Hornok Sándor polgármester: van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a projektmenedzseri feladatok
ellátására benyújtott, legalacsonyabb ajánlattevő - OPTIMUM FORMULA KFT Gyula, Lehel
u. 13. - ajánlatáról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:

22/2014. (IV. 08.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
DAOP-5.2.1/C-11-2012-0005 számú „Tarhos község szennyvízcsatorna-hálózatának
kiépítése" megnevezésű projekthez kapcsolódó, projektmenedzseri feladatok ellátásával - a
legalacsonyabb ajánlattevő - OPTIMUM FORMULA KFT-t (Gyula, Lehel u. 13.) bízza meg,
3.099.000,- Ft + áfa összegért.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2014. április 15.
Felelős: Hornok Sándor polgármester

Dr. Baji Mihály jegyző: a mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására is három ajánlatot
kértek, amelyből egy ajánlat érkezett vissza. Az ajánlat határidőben megérkezett, rendelkezett
a szükséges mellékletekkel. Az ajánlat bontásáról bontási jegyzőkönyv készült. A műszaki

ellenőri feladat ellátására a pályázat nettó 5.348.644,- Ft-ot biztosít.
Ajánlat érkezett
1.

ALL-INVESTOR KFT Gyula, Szent István u. 39.

nettó

5.275.590,- Ft

(A képviselő-testület az ajánlatokat áttekinti. A bontási jegyzőkönyv a jegyzőkönyv
melléklete.)

Hornok Sándor polgármester: van-e kérdés, hozzászólás?

Dr. Baji Mihály jegyző: Dr. Szathmáry Péter ügyvéd a szerződés tervezeteket elkészítette, a
testület döntését követően a szerződés aláírására április 15-én kerülhetne sor. A közbeszerzési
törvény alapján az eredményhirdetés és a szerződés aláírása között el kell telnie egy bizonyos
időnek.

Bunta Ferenc képviselő: kitől kértek még ajánlatot a műszaki ellenőri feladatokra?

Dr. Baji Mihály jegyző: Kocsis József egyéni vállalkozó, műszaki ellenőrtől és Domokos
Imre egyéni vállalkozó, műszaki ellenőrtől.

További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy mérnöki és műszaki ellenőri
feladatok ellátására benyújtott, legalacsonyabb ajánlattevő - ALL-INVESTOR KFT Gyula,
Szent István u. 39. - ajánlatáról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:

23/2014. (IV. 08.) határozat:

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
DAOP-5.2.1/C-11-2012-0005 számú „Tarhos község szennyvízcsatorna-hálózatának
kiépítése" megnevezésű projekthez kapcsolódó, mérnöki és műszaki ellenőri feladatok
ellátásával - a legalacsonyabb ajánlattevő - ALL-INVESTOR KFT (Gyula, Szent István u.
39.) bízza meg, 5.275.590,- Ft + áfa összegért.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2014. április 15.
Felelős: Hornok Sándor polgármester

2./ Napirend: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjak módosítása
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: a szociális területen emelkedett a térítési díj összege, mivel
máshonnan kerül beszerzésre az ebéd, s ezt jóvá kell hagynia a tarhosi és a békési képviselőtestületnek is.

Bunta Ferenc képviselő: nem Tarhosról szerzik be az ebédet?

Hornok Sándor polgármester: nem, a Szociális Szolgáltató Központ március 1-jétől
Bélmegyerről rendelik az ebédet az Idősek Klubjába és a szociális étkeztetésben résztvevő
ellátottak számára. Különösebb beleszólásuk nincs, mivel a feladatot társulásban látják el a
Békési Szociális Szolgáltató Központtal.

Bunta Ferenc képviselő: Ásós Gézával szerződést kötöttek, ez a változás nem befolyásolja
azt?

Hornok Sándor polgármester: a szerződés nem tartalmazza az adagszámot, ebből a
szempontból nincs gond. Az iskola és az óvoda továbbra is innen biztosítja az étkezést.

Szilágyi Anikó alpolgármester: az iskolásoknak és az óvodásoknak jó a minőség?

Hornok Sándor polgármester: a tanárok és az óvodavezető részéről nem érkezett jelzés, meg
vannak elégedve.

További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról
szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:

24/2014. (IV. 08.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata mint a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás tagja a
Békés Város Önkormányzatának a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
rendelete módosítás-tervezetében szereplő, Tarhos község területén alkalmazandó szociális
térítési díjak összegét elfogadja.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester
3./ Napirend: 2014. évi közbeszerzési terv
Előadó: Hornok Sándor polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző

Hornok Sándor polgármester: a szennyvíz pályázat indokolja, hogy rendelkezzen az
önkormányzat közbeszerzési tervvel.

Dr. Baji Mihály jegyző: tájékoztatásul elmondja, hogy közbeszerzési terv nyilvános, fent lesz
az önkormányzat honlapján is, illetve meg kell küldeni a Közbeszerzési Hatóságnak is. Öt
évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv tartalmazza a szennyvízcsatorna-hálózat
kiépítéséhez kapcsolódó közbeszerzési feladatokat, a kiviteli tervek elkészítését és a

kivitelezést.

Bunta Ferenc képviselő: ebbe a tervbe bele fog-e tartozni a Zöldfa utca szennyvíz pályázata?

Dr. Baji Mihály jegyző: mivel még nem tudják, hogy lesz-e a Zöldfa utcára pénz, vagy sem,
ezért az nincs benne, viszont a terv módosítható, abban az esetben, ha „a közbeszerzési
tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított
közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt
közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési
tervet módosítani kell...."

Hornok Sándor polgármester: van-e további kérdés, hozzászólás?

További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról
szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:

25/2014. (IV. 08.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tarhos Község Önkormányzata 2014. évi
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint elfogadja. A Képviselő-testület
felhatalmazza Hornok Sándor polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési terv
közzétételéről.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Hornok Sándor polgármester

Bejelentések

Hornok Sándor polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy a Belügyminisztérium az
adósságkonszolidációban részt nem vett települések számára különböző összeget juttatott.
Megérkezett a pénz, a 10 millió forintot az egészségügyi épület felújítására használják fel.

Van-e a képviselőknek bejelentésük?

Hanczárné Kozma Róza képviselő: jegyző úrtól szeretné megkérdezni, hogy hol tart az orvos
bérleti szerződése, az orvosi álláshely pályázati kiírása?

Dr. Baji Mihály jegyző: az áprilisi, soros testületi ülésen előterjesztésre kerül.

Hanczárné Kozma Róza képviselő: az lenne még a kérése, hogy a testületi ülések kezdése ne
14 óra legyen, mert minden képviselő dolgozik.

Hornok Sándor polgármester: a 14 órai kezdést a soron kívüli téma sürgőssége indokolta, az
ülések általában 15 órakor kezdődnek.

Van-e további bejelentés?

Bunta Ferenc képviselő: lakossági jelzés érkezett, hogy a temetőben a kaszálás során a
koszorúkat összecsapták a fűvel, illetve szétvágták azokat. Talán egy kis odafigyeléssel ez
elkerülhető lenne.
A másik bejelentés Békéserdőről érkezett, hogy a Békéserdei hídon már alig lehet átmenni,
mert a kökény benőtte, valamint a Meliska tanyánál felszedték a járdalapokat, amely az
önkormányzaté volt?

Hornok Sándor polgármester: nem tud ezekre a bejelentésekre reagálni, illetve nincs arról
tudomása, hogy Békéserdőn a Meliska tanyánál az önkormányzatnak lett volna járdája. Utána
fog nézni.

Dr. Baji Mihály jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy a választás rendben, zökkenőmentesen
lefolyt, még ebben az évben a Vizesfási szavazókör megmarad, de azt követően úgy gondolja,
hogy célszerű megszüntetni, mivel nem adottak sem a technikai, sem a tárgyi feltételek,
illetve a választásra jogosultak száma - 43 fő - évről-évre csökken.

További bejelentés nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

k.m.f.

Hornok Sándor

Dr. Baji Mihály

polgármester

jegyző

Szilágyi Anikó
hitelesítő

