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Jegvzőkönvv
Készülil Úrkút Község Önkormanyzati Képviselőtestiilete 2005. augusztus 29.'én
du. to.oo órai kezdettel megtartott rendkívüli tiléséről.

Jelen vannak:
-G'etfőn)

Pichler József polgiírmester,

ImriZoltán,
Kökönyei Edit,
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző,
Pichler Józsefné'
Rieger Tibor,
Vassné Balázs Gytlrgyi képviselők'

Távolmaradását beielentette: Kocsó Jánosné, Mádlné Sas Anikó képviselők.
Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostasi Mfuia jegyző
az ülés
Pichler József polgrírmester: köszörrtötte a megjelenteket és megállapította, hogy
Itxározatképes, mert a Testiilet l0 tagjából 8 fő jelen van'

_ 7 igen
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag
_
szavazatla|' - ellenszavazat nélktil elfogadott.

Napírend: 1.) Közössé gihélzésfogorvosi rendelő kialakításrára meghirdetett közbeszetzési
eljarás_döntés-.
Előadó

:

Rostasi Maria jegyző

2.) Vegyes ügyek.

a) Úrkúti oregfiuk FutballKlub

kérelme'

Előadó: Pichler József polgiirmester

1.

napirend: Közösségi ltáa és fogorvosi rendelő kialakításríra meghirdetett
közbeszerzési elj arásról

-

döntés.

Előadó: jegyzi5
(A képvise |ők az írásos előterj esztést előre

me

gkaptak')

Rostási Maria jegyző: Szóbeli kiegészítéskéntelmondja, hogy a közösségiház és fogorvosi
*'d"1ő ki"l akitÁs,ár;kiírt közbeszeruésieljarás második fordulójában 2 ajan|atérkezett,
melyből mind a kettő mind tartalmilag, mind formailag érvényesvolt. A Közbeszerzési
nizóttság értékelteaz ajánlatokat, meÍy alapjánnyertes ajánlattevőnek a Baumeister Kft
VeszpréÁ javasolja, a második legkedvezőbb ajánlattevő a Monolit Kft Veszprém.

_
Elmondja azt is,hogy mindk ét aján|attevó abenltázást magasabb költséggel tervezi meg
valósítani, aml ann1iiljelent, hogy azönkormányzati sqénerőt emelni kell. Amennyiben
valamely ajanlattevő á1^tutateÍfogadja a Testület, hogy a beruhánásratervezettsajáterő az
idei, illet u;.iuo évi ktiitségvetésre való kötelezettségvállalással lehet megvalósítani.
Kétdés.hozzásző|ás:
Pichler Józsefné : Az értékelésijegyzőkönyvhöz csatolt kimutatás a\apján megállapítható,
keretében mindkét cég csatolta a sztikséges nyilatkozalok{' okiratokat.
h"gy
"'Já'á'
'"
A Éizottság nagy súlyt fektetett u'.u, hogy az ajánlati énakat is vizsgálja, de nyomós érvként
mennyi pétue y an az önkormany zatnak. Ezeket fi gyelembe véve j avasolta a
szolgált *, n
Baumeister Kft-t nyertesként kihirdetni.

ii

fueger Tibor: Az ajánlatábanmindkét aján|aÍtevő felsorolta a referencia munkáit. Kérdezia
polgármestertől, hogy azokból melyiket informálta le?

Pichler József polgármester: Nem kérdezte, mivel az aján|atban le volt írva, hol és mit
do1goáak.
Rieger Tibor: A z ígaz,le van írva, de nem ártott volna, ha utána néz az önkormanyzat, az
építtetőnélis, hisz azéft adtákmeg a referencia munkiákat'
Vassné Balazs Györgyi: Feltétlenül meg kell valósítani eú'aberuhánást,tovább nem érdemes
t'utu'"tu'i. emennyiben van az önkormányzatnakfedezete,úgy neki kellállni.
Rostasi Maria jegvző: Javasolja a2O05. évi költségvetés céltartalékában a közösségihéwa
_2006. évi
tervezettösszeg t.'ho. 2.06lJ07.- Ft-ot biztosítani, és a következő évekre
költségvetésuen t.o+: .286.- Ft-ra, 2007. évi költségvetésben 2.017.263.- Ft-ra kotelezettséget
vállalni a közösségihaz és fogorvosi rendelő kialakítására.
A továbbiakban elmondja a dépviselőtestületrrek, hogy biztonságosnak tartaná egy megfelelő
szakképzettségge1rendelkező mtiszaki ellenőr beiktatását is egy ilyen nagy beruhazásnál.

Kökönyei Edit: E zviszont azt je|enti,hogy megint a következő testületnek lesz dolga e
köt"l.""tt'ég"á1'a1ás biáosításá. Viszont apá|yénatipénzrőlnem szabad lemondani, így ő is
összegű ajánlatot javasolja
a javaslat elfogadása mellett van és nyilvan az a\acsonyabb
elfogadni' vagyis a Baumeister Kft-ét.
KI úthatja el á műszaki ellenőri tevékenységet,van ilyen cég?

J

@é1eménye9z9rintisamegielöltreferenciamunkákrólfelvilágosítást
a is konkrétan * auuouvonatkozó aján|atot, és figyelt

kellett vo1na kérni. Áá:*-6.6"y ozta
lesznek, ami mar az árajén1atbanis
arra, hogy pl. a fogorvosi rendeiőben milyen csaptelepek
úgy van megielölve - orvosi csaptelep -'
ői' u Baurneister Kft ajánlatát javasolja elfogadni'
az önkormányzat
Feltétlentil sztikség van műszaki ellenőrre. Eztatevékenységet

a1ka|mazÍsábaná|Iőmunkavállalónemtudjaelvégezni.
ellenőri feladatokat vegye át a
Pichler József polearmester: Gondolt arra is, hogy a műszaki
r..pui'.tot stÍiiet a polgármester irányítása mellett'
laikus, ő is javasolja
Lisztes Győ4ő: A Képviselőtestület is nagyrészt ilyen szempontból
kii'ö' .ű*.ki ellenőrzésre valamely cég megbízását'

köztiszwiselő, aki kisebb
Rostasi Mária jeeyző: Heti 5 órában van foglalkoztatva'egy
hatósági ügyeket is kell
még
önkormány zattfelttftá'oúar közreműködif, de ez mellett

intéznie.

oL-

Veszprémi székhelyi Beszt
Műszaki ellenőri tevékenységet HteJ'"környező községekben a
költsé g I Yo-a + áfa
Kft, aki megkereste ez tijybá az tinkormany zatot és anettó beruházási
e|végezné e feladatot.

év alattkell kifizetni' Megéri
Lisztes Győző: Az28O ezerforint + áfa.Ezt azösszeget harom
st.
az ti nkórmríny zaÍnak, mert szakember fe1ii g y e|í az építkezé
ImriZo\tén: o is egyetért Lisztes Győzővel'

A Képviselőtestület egyhangúan _

8

igen szavazatta|, - ellenszavazat nélkül - az alábbi

határozatothozta:

g i bán és
Úrkút Közsé g Önkormanyzati Képviselőtestülete a Közössé
rogo*o'i ,"rid"lo kialakíiása tá,rgyuközbeszerzési eljarásban az.ajánlati
Építőés
felhívásra beerkezett piaty-xrt.jio'tit a Baumeist.iÁttut*os
Szolgáltató Kft 8200 Veszprém, Bajcsy Zsilinszky u.8.pályázatát
fogadja el nyertesként.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2005. szeptember 7. és folyamatos
nélkül _ az alábbi
Képviselőtestület egyhangúlag - 8 igen szavazatta:, - ellenszavazat
hatátozatothozta:
53/2005. (VIII.29.) ÖkKt határozat

A Képviselőtesttilet a Közösségihán és fogorvosi rendelő kialakítasára
teweiettösszeget _28935.981.- Ft - Saját költségvetési terhére
34.058.239.- Ft-ra kiegészítiaz a|ábbiak szerint:

4

a céItarta\ékbanlévő
2005.évben az önkormanyzat ktlltségvetésében
a|aIttervezett összeg terhére
ktiztisségi haz ésrojo*o'i rendelő címszó
iai .l ű .-Ft, valairint a 2006 évi költségvetés terhére .1'043'286'- Fr'

i

a2007.éviköltségvetésterhére2.0|7.263..Ft-otbiztosít.

Felelős : polgrírmester
Hataridő: azonna|

_
A Képviselőtesttilet egyhangulag

8

_
igen szavazatÍa|, - ellenszavazat nélkül az

a.'létbbi

hatérozatothoúa:

AKépviselőtestiiletaKözösségihánésfogorvosirendelő.

a Beszt Kft
kialakításával kapcsolatos műsiaki ellenőri tevékenységge1
_'av.*p'ém, Siadion köz 5.)bízzam9g. A megbízás díja, 280.000.- Ft
pénzügyi
+ áfa.Az önkorm iyzat amLgbízási díj osszegétaberuhánás
biztosítj a.
te1j esítéséhez mérteiadott évi költségvetésében

Felelős: polgármester
Hataridő: folyamatos

2.

napirend: Vegyes ügyek'

a.) Úrkúti Öregfiúk Klub trámogatás iranti kérelme'
hogy az Öregfiúk Klub
Pichler József polgiírmester:Tájékoztatja a Képviselőtestületet,
/A kérelem ajegyzókönyv me1lékletét
kérelmet juttatott el a polgármesterhez, Á.ty"if"to1vas.
képezi.l
Javasolja résziikre a kérelem teljesítését'
Kérdés.hozzászó\ás:
összeghez hasonlóan' azidénis keriiljön
Kökönvei Edit: Ó is;avasol a tavalyi támogatási
megállapítasru egy összeg.

javasol'
úgy
Vassné Balrízs Györgyi: Amennyiben lehetsége,
l0 e/Ft egyszeritémogatást
megállapítható'
jegyző tájékortaÉsá úerint ez az összeg apérwmaradvány terhére

A Képviselőtestület egyhangúlag -

8

_
igen szavazattal. - ellenszavazat nélktil az alábbi

hatÍsozatotltoztal.
55/2005. (VilI.29.)

okKt határozat

A Képviselőtestület az|Jrktti Öregfiók Klub

részéreegyszerl'

költségvetésben
50.000.- Ft trímogatást állapít meg a 2005' évi

biztosított pétumaradvány terhére'

A

llum€---

-'l
I

I

Felelős: polgárÍnester:
Hataridö: 2005. szeptembeÍ l 5'
órakor berekesztette'
Több tárgy nem volt, a polgármester aziilést 18.00
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fQO.lo*. \q^Mária
sewző

Rosüási

