Községi Önkormányzat Polgármestere
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/507-030
E-mail:onkurkut@vnet.hu
………………………………..........................................................

MEGHÍVÓ
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. május 29-én (szerdán) 13, 00 órai
kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre meghívom.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.

Napirendi pontok:

1) Térségi Családsegítő és Gondozási Központ feladat ellátására kötött
társulási megállapodás felmondása.
Előadó: polgármester

2) Védőnői körzet meghatározása.
Előadó: polgármester

Előadó: polgármester

Napirendi pontok tárgyalása után:
Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben van).
Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.
Úrkút, 2013. május 27.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Községi Önkormányzat Polgármestere
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/507-030
E-mail:onkurkut@vnet.hu
………………………………..............................................................

MEGHÍVÓ
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. május 9-én (csütörtökön) 17 órai
kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Községháza – tanácskozó terem.

Napirendi pontok:
1) Döntés az Úrkút szennyvízelvezetése és tisztítása KEOP1.2.0/2F/09-2010-0039 számú projekthez kapcsolódó közbeszerzési
tanácsadói árajánlatokról
Előadó: polgármester
2) A Veszprém megyei feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési
és köznevelés-fejlesztési terv véleményezése
Előadó: polgármester
Napirendi pontok tárgyalása után:
Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben van).
Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.
Úrkút, 2013. május 7.

Fülöp Zoltánné
polgármester

Községi Önkormányzat Polgármestere
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Szám: 32-6/1/2013
Tárgy: Úrkút szennyvízelvezetése és tisztítása tárgyú KEOP 1.2.0/2F/09-20100039 azonosító számú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési tanácsadói
ajánlatokról való döntés
ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május …. ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Úrkút Község Önkormányzata nevében 2013. április 25-én ajánlattételi felhívásokat
küldtünk ki Úrkút szennyvízelvezetése és tisztítása tárgyú KEOP 1.2.0/2F/09-20100039 azonosító számú projekt keretében közbeszerzési tanácsadó kiválasztására.
Az ismételt kiírásra azért vált szükségessé, mert a szennyvíz-tisztítótelep
áramellátásának kialakítása jelentősen késlelteti a beruházás befejezését.
Az időcsúszás miatt indokolttá válnak a kiviteli és egyéb szerződések módosításai,
amelyek közbeszerzési tanácsadó közreműködését teszik indokolttá.
A fentiek alapján az Ajánlattevőknek a következő feladatok elvégzésére kellett
ajánlatot tenniük.
A pályázathoz
lebonyolítása:

kapcsolódó

alábbi

beszerzési

és

közbeszerzési

eljárások

 a pályázathoz kapcsolódóan ( telep, csatorna kivitelezés, műszaki
ellenőrzés, PIU, PR) a teljesítés alatt közbeszerzési tanácsadás,
rendelkezésre állás telefonon, faxon, e-mailben, szükség esetén
szerződésmódosítás (ok) elkészítése,
 Közbeszerzési Döntőbizottsági és bírósági eljárásokban történő
képviselet, amennyiben kétséget kizáróan közbeszerzési tanácsadóra
visszavezethetően került sor a jogorvoslati eljárás kezdeményezésére.
Az ajánlatok beküldési határideje 2013. május 3. napja volt, minden ajánlat
határidőben érkezett.
Az ajánlatok értékelésének szempontjai az ajánlati felhívás alapján a következők
voltak:
Az érvényes ajánlatok a "legalacsonyabb ár" bírálati szempont alapján kerülnek
elbírálásra. Az ajánlattevők fix egyösszegű megajánlást tehetnek. A szükség esetén
felmerülő szerződésmódosítás hirdetmény-feladási díja nem képezi az ajánlat
részét.

Az ajánlattételi felhívás alapján a következő ajánlatok érkeztek:

Ajánlattevő
neve, címe

Ajánlat
Nettó ajánlati Bruttó ajánlati
beérkezési ideje
összeg
összeg

Firmiter Bt (8230 Balatonfüred,
Móricz Zs. u. 18/A.)

2013-05-02

476.000 Ft

604.520 Ft

Békési Csaba hivatalos
közbeszerzési tanácsadó ( 8183
Papkeszi, Hársfa u. 42.)

2013-04-30

550.000 Ft

698.500 Ft

Eufund Consultants Kft
1118 Budapest, Révay u. 10.

2013-05-03

600.000 Ft

762.000 Ft

Az összefoglaló táblázat alapján megállapítható, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a
Firmiter Bt tette.
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését, amely
alapján a nyertes ajánlattevővel a kiírás szerint a szerződés határidőben
megköthető.
Úrkút, 2013. május 7.
Fülöp Zoltánné
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. április 25-én
Úrkút szennyvízelvezetése és tisztítása tárgyú KEOP 1.2.0/2F/09-2010-0039
azonosító számú pályázat keretében közbeszerzési tanácsadó kiválasztására kiírt pályázatra beérkezett 3 db ajánlatból ( Firmiter Bt Balatonfüred, nettó
476.000.-FT, Békési Csaba hivatalos közbeszerzési tanácsadó Papkeszi,
nettó 550.000.-Ft, Eufund Consultants Kft, Budapest nettó 600.000.-Ft) a
Firmiter Bt-t ( 8230 Balatonfüred, Móricz Zs. u. 18/A. ) nettó 476.000.-Ft,
azaz bruttó 604.520.-Ft ajánlatát fogadja el.
2.) Felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert a közbeszerzés tárgyát képező
közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésére és
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, de legkésőbb 2013. május 30.

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-030. e-mail.: onkurkut@vnet.hu

________________________________________________________________________
Szám:32-6/2/2013.

ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testület 2013. május 9-i ülésére

Tárgy: A Veszprém megyei feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és
köznevelés-fejlesztési terv véleményezése
Az előterjesztést készítette:

Rostási Mária jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Ntk.) 75.§ (1)
bekezdése értelmében az oktatásért felelős miniszter a köznevelési feladatok
megszervezéséhez szükséges döntései előkészítése céljából az Oktatási Hivatal
előterjesztése alapján a helyi önkormányzatok véleményének kikérésével és
közreműködésével megyei szintű bontásban feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és köznevelés-fejlesztési tervet készít.
Az Oktatási Hivatal a tervet a honlapján teszi közzé, amely a www.oktatas.hu címen
érhető el.
Az Ntk. idézett rendelkezése szerint a települési önkormányzat a köznevelésfejlesztési tervhez kialakított véleményéhez beszerzi a településen működő
köznevelési
intézmények
nevelőtestületei,
a
köznevelési
intézményben
közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében foglalkoztatottak közössége
(alkalmazotti közösség), a szülői és diákszervezeteinek véleményét.
Ezt figyelembe véve településünk esetében az alábbi intézményektől kértük a
véleményüket:
a)
b)

Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda
Hauser Lajos Általános Iskola

Az intézmények véleménye az előterjesztés mellékletét képezi.
A fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a
határozati javaslatot megvitatni szíveskedjen.

Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Veszprém megye
Feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelésfejlesztési tervét megismerte és az abban foglaltakkal egyetért,
azonban az Úrkút közoktatási intézményeire vonatkozó elírások
korrigálása szükséges.
Megbízza a polgármestert a vélemény megküldésével és az
elektronikus felületen történő rögzítésével.
Felelős:
Határidő:

Fülöp Zoltánné polgármester
azonnal

Úrkút, 2013. május 7.

Fülöp Zoltánné
polgármester

