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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. július 18-án 1430-kor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jelen vannak:, Gaál Marianna alpolgármester, Csányi András alpolgármester, Sárkány
Sándor képviselő, és Vágó Lajos képviselő
Igazoltan távol van:

Kovács Mária polgármester, Galambos István képviselő,
Hegyi Ferencné képviselő,

Tanácskozási joggal részt vesz:

Czene Boglárka jegyző

Jegyzőkönyvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző

Az igazoltan távollévő Kovács Mária polgármester
megbízásából Gaál Marianna
alpolgármester tisztelettel köszönti a rendkívüli nyilvános ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 főből 4 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja
Vágó Lajos képviselőt és Csányi András
alpolgármestert.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően
pontokat:

Kovács Mária polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi

1. „Új Óvoda épület építése Ecsegfalván” című TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00030
kódszámú
pályázathoz
benyújtott
ajánlattételekről
döntés
Előadó: Gaál Marianna alpolgármester
2. Egyebek
Gaál Marianna alpolgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztett
napirenddel egyetértenek-e, illetve indítványozzák-e egyéb napirendi pont megtárgyalását?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület új napirendi pontot megtárgyalni nem kíván.
Az alpolgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a napirend elfogadásáról
szavazzanak.
Aki egyetért a napirendi javaslattal, kéri, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
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67/2017.(VII.18.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. július 18-án tartandó
rendkívüli nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. „Új Óvoda épület építése
Ecsegfalván” című TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00030
kódszámú
pályázathoz
benyújtott
ajánlattételekről
döntés
Előadó: Gaál Marianna alpolgármester
2. Egyebek

1. napirendi pont:
„Új Óvoda épület építése Ecsegfalván” című TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00030 kódszámú
pályázathoz benyújtott ajánlattételekről döntés
Gaál Marianna alpolgármester Ecsegfalva Község Önkormányzata által benyújtott és
támogatásban részesített TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00030 kódszámú „Új óvoda épület építése
Ecsegfalván” című pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés megkötésre került. Az
önkormányzat a beruházás megvalósítására 285.625.335
Ft támogatásban részesült. A projekt sikeres megvalósítása érdekében szükséges a
projektmenedzsment szervezet felállítása. A projektmenedzsment feladatok ellátása
érdekében az önkormányzat helyi beszerzési eljárást indított. /A projektmenedzsment költség
a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatás
felhasználásának rendjéről szóló 272/2015. (XIS.) Kormányrendelet 5. sz. mellékletének
3.8.2. pontjában a közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások figyelembe vételével
számolható el. Ezen szakértői szolgáltatást költségvetési szerv, vagy olyan gazdálkodó
szervezet láthatja el, amelyben az állam vagy önkormányzat — együttesen vagy külön,
közvetve vagy közvetlenül — 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik, és amelyek a
szolgáltatást kizárólag közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami
szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottai, vagy
megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személlyel láthatják el./
Az eljárás során felkért ajánlattevőknek 2017. július 12. (szerda) 10 óráig volt lehetőségük
ajánlataik benyújtására.
A megadott időpontig a felkért ajánlattevők benyújtották ajánlataikat az alábbi tartalommal:
1.

Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4.)
Ajánlati ár:

2.

nettó:5.800.000,- Ft + Áfa (1.566.000) = bruttó 7.366.000,-Ft

KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért
Nonprofit Kft. (5630 Békés, Petőfi Sándor u. 2.)
Ajánlati ár:

nettó:5.622.000,- Ft + Áfa (1.517.940) = bruttó 7.139.940,-Ft
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3.

Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési
Nonprofit Kft. (6000 Kecskemét, Deák Ferenc
tér 3
Ajánlati ár:

nettó:5.910.000,- Ft + Áfa (1.595.700) = bruttó 7.505.700,-Ft

Kéri a Képviselő-testületet, hogy előterjesztést megtárgyalni és az ügyben dönteni
szíveskedjenek!
Javasolja, hogy a legkedvezőbb árajánlatot tevő KBC Békés Megyei Települések
Fejlesztéséért Nonprofit Kft. bruttó 7.366.000,-Ft-os ajánlatát elfogadni.
Aki ezzel egyetért, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
68/2017.(VII.18.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel az Új óvoda
épület építése Ecsegfalván című TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00030 kódszámú pályázat keretében
ellátandó projektmenedzsmenti feladatok biztosítása” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során
beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza:
1. Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ajánlattétel az Új óvoda épület
építése Ecsegfalván című TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00030 kódszámú pályázat keretében
ellátandó projektmenedzsmenti feladatok biztosítása” tárgyában indított beszerzési eljárásra a
KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. (5630 Békés, Petőfi Sándor u.
2.) a Csongrád Megye Fejlesztéséért Kft, (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4.) és a BácsKiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. (6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.)
ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és
alkalmasnak nyilvánítja.
2. Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel az Új
óvoda épület építése Ecsegfalván című TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00030 kódszámú pályázat
keretében ellátandó projektmenedzsmenti feladatok biztosítása” tárgyban indított beszerzési
eljárás eredményeként a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. (5630
Békés, Petőfi Sándor u. 2.) bruttó 7.139.940,-Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.
3. Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel az Új
óvoda épület építése Ecsegfalván című TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00030 kódszámú pályázat
keretében ellátandó projektmenedzsmenti feladatok biztosítása” tárgyában indított beszerzési
eljárást eredményesnek nyilvánítja.
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A

képviselő-testület

a

TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00030

kódszámú

pályázathoz

szükséges

projektmenedzsmenti feladatok biztosításához szükséges forrást az önkormányzat 2017. évi
költségvetésének felhalmozási tartalék előirányzata terhére biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával.
Felelős:

Kovács Mária polgármester

Határidő:

2017. július 20.

Ezt követően, mivel több hozzászólás nem hangzott el, Gaál Marianna alpolgármester a
képviselő-testület nyilvános ülését 1445-kor bezárta.

K. m. 1. oldalon

Gaál Marianna
alpolgármester

Czene Boglárka
jegyző

Vágó Lajos
jegyzőkönyv-hitelesítő

Csányi András
jegyzőkönyv-hitelesítő
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