Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. március 18-án
megtartott soron kívüli üléséről.
Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme
Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester, valamint
Kozák Ferencné, Bódi Marianna, Csabainé Bártfai Margit, Kovács
Gyula, Németh Lajos és Varga Márta testületi tagok.
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Fekete Nóra az önkormányzat jegyzője
Rimóczi Jánosné az önkormányzat vezető főtanácsosa
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi
tagok teljes létszámmal megjelentek /100 %/ az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére
a
meghívó alapján azzal a
kiegészítéssel, hogy
a közbeszerzési eljárások mellett a
testület az alábbi
napirendet is tárgyalja meg:
3. Pályázat benyújtása Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
vonatkozó írásos előterjesztés
A napirendekre vonatkozó írásos anyagokat az ülés előtt mindenki megkapta.
A Képviselő-testület a napirendekre tett javaslatot vita nélkül, egyhangúlag elfogadta.

I. NAPIREND:
A „Lakossági szilárd kommunális hulladék háztartásonkénti gyűjtését és elszállítása”
szolgáltatás megrendelés tárgyú általános, egyszerű közbeszerzési eljárásra kiírt
általános egyszerű közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére vonatkozó írásos
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:
Rimóczi Jánosné a Közbeszerzési Bizottság elnöke tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy a bizottság elvégezte feladatát, átvizsgálta a beérkezett
pályázatokat. A kommunális hulladék elszállítására 2 érvényes pályázat érkezett be,
melyek megfeleltek a kiírt ajánlattételi felhívásnak. A Remondisz Kétpó Kft. adta a
legkedvezőbb ajánlatot, ezért a Bizottság Őt ajánlja a Képviselő-testületnek nyertes
pályázat kihirdetésére.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat
tegyék meg.
Kérdést tettek fel: Csabainé Bártfai Margit,
Varga Márta képviselők.

Kozák Ferencné,

Kovács Gyula és

A kérdésekre Rimóczi Jánosné a Közbeszerzési Bizottság elnöke és Nagy Szilárd
polgármester adott választ, melyet a kérdést feltevők egyöntetűen elfogadtak.
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Hozzászólás:
Kovács Gyula:
Lomtalanítással kapcsolatos észrevétele, mely korábban is felvetődött, hogy évente
legalább két alkalommal legyen lomtalanítás, most pedig csak évi egy alkalomról
van szó. A szelektív hulladékgyűjtővel kapcsolatos aggálya, hogyan fogja a
települést érinteni, illetve az új szolgáltatót érinti-e a médiából hallott információk,
mely szerint meg fognak szűnni ezek a hulladékgyűjtő szigetek.
Nagy Szilárd:
Elmondja, a lomtalanítás alku kérdése, viszont garantálja, a Kft két alkalommal el
fogja végezni a lomtalanítást községünkben.
Dr. Fekete Nóra:
A szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatban elmondja, hogy ezek a
próbálkozások nem váltották be a hozzá fűzött reményeket, elég drága volt a
kialakításuk, de a szerződésben ilyesmiről nincs szó hogy változna.
Ezután Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a „Lakossági
szilárd kommunális hulladék háztartásonkénti gyűjtését és elszállítása” szolgáltatás
megrendelés tárgyú általános, egyszerű közbeszerzési eljárásra vonatkozó
előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján az alábbi
határozatot hozta.
20/2011.(III.18.) Kt.
Határozat
„Lakossági szilárd kommunális hulladék háztartásonkénti gyűjtését és
elszállítása”
szolgáltatás
megrendelés
tárgyú
általános,
egyszerű
közbeszerzési eljárásra kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás
eredményhirdetésére
Kengyel
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
1/2011.(I.27.)határozatával elfogadott közbeszerzési szabályzat 17. §.(1-2)
bek.-i alapján
megállapítja, hogy „Lakossági szilárd kommunális
hulladék háztartásonkénti gyűjtését és elszállítása” szolgáltatás
megrendelés tárgyú általános, egyszerű közbeszerzési eljárás eredményes
volt és az eljárás nyertesének a Remondis Kétpó Kft-t (Kétpó Almásy tér 1.)
hirdeti ki.
A Képviselő-testület Nagy Szilárd polgármestert a szerződés aláírására
felhatalmazza.
Felelős: Polgármester
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Remondis Kétpó Kft., Kétpó, Almásy tér 1.
4. Remondis Kft. 1211 Budapest, Szállító utca 6.
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II. NAPIREND:
A „Kengyel Község háziorvosi rendelőjének komplex infrastruktúra– és szolgáltatás
fejlesztése”
tárgyú
kiírt
általános
egyszerű
közbeszerzési
eljárás
eredményhirdetésére vonatkozó írásos
előterjesztéshez az alábbi szóbeli
kiegészítés hangzott el.
Rimóczi Jánosné a Közbeszerzési Bizottság elnöke tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy a bizottság elvégezte feladatát, átvizsgálta a beérkezett
pályázatokat. A háziorvosi rendelő komplex infrastruktúra és szolgáltatás
fejlesztésére kiírt egyszerű közbeszerzési eljárásra 3 pályázat érkezett be.
Hiánypótlásra két pályázót kellet felhívni, akik a megadott határidőre eleget tettek a
hiánypótlásnak, így mind a 3 pályázó érvényes pályázatot nyújtott be. A
közbeszerzés kiírásakor bizonyos bírálati szempontok kerültek meghatározásra.
Összevetve a benyújtott pályázatokat, súlyozott pontszámozás alapján kellett
megvizsgálni, hogy kit
ajánljon a bizottság nyertes pályázatként a Képviselőtestületnek. A számítások alapján a MARANELLO 2001 Kft adta a legkedvezőbb
ajánlatot, 1000 pontja jött össze, míg a másik két pályázónak 852,79 illetve 865,4
pontja lett. Nem elhanyagolandó körülményként vették figyelembe – mely előnyt
jelent - hogy lehetősége lenne a Kft-nek előleget kérni de eltekint az előleg kéréstől
ami az önkormányzat számára előnyös, mivel ilyen nagy beruházásnál 10 % előleget
kérhetne. A Bizottság a MARANELLO 2001. Kft-t ítéli meg tőke erősnek, akik meg
tudják finanszírozni előleg nélkül ezt a beruházást, és a Képviselő-testületnek
ajánlják nyertes pályázat kihirdetésére.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat
tegyék meg.
Kérdést tettek fel: Kozák Ferencné, Németh Lajos és Varga Márta képviselők
A kérdésekre Rimóczi Jánosné a Bizottság elnöke, valamint Dr. Fekete Nóra adott
választ, melyet a kérdést feltevők elfogadtak.
A kérdések kapcsán szó esett a MARANELLO 2001. Kft.
elvégzett kivitelezési munkáiról.

referenciájáról, eddig

Elhangzott, hogy az orvosi rendelő felújítása idejére a felnőtt orvosi rendelés, és a
védőnői szolgálat átköltözik a gyermekorvosi rendelőbe, illetve a szolgálati lakás
földszintje lesz kialakítva orvosi rendelőnek ideiglenesen erre az időszakra.
Felmérések történtek az átalakításról, a földszinten lesz a váróterem, az emeleten
pedig a védőnők irodahelyisége, az orvosok öltözője és szociális helyiség, melyhez
be
kell beszerezni az ÁNTSZ hozzájárulást. Vizesblokk, mosdó, mosogató
kialakítása, padlók moshatóvá alakítása válik szükségessé, melynek feltételei
adottak, illetve folyamatban vannak. Mindezeket akkorra el kell végezni, mire
megkezdődnek az orvosi rendelő felújítási munkálatai. Akadálymentesítés ebben az
épületben eddig sem volt, erre az 5 hónapra ettől eltekintenek, fa rámpák
kihelyezése megoldott.
A Képviselő-testület tagjai megismerkedtek az orvosi rendelő tervrajzával. A felújított
orvosi rendelőben a két háziorvosi rendelés mellet helyet fog kapni a gyermekorvosi
rendelés, illetve szakrendelésnek is lesz kialakítva helyiség.
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Így többek között a rendelő nyílászárók cseréjét végzik el, az ÁBC felé épület bővítés
lesz, a bejárat elől marad. A két háziorvosi rendelő között egy kezelő helyiség,
mozgáskorlátozottaknak WC, az orvosoknak szociális blokk lesz kialakítva, mellette
fertőző beteg-gyermekbejáró, gyermekorvosi rendelő, orvosoknak személyzeti rész.
A bővített részben kapnak helyet a védőnők tanácsadó helyiséggel, irodával,
szociális résszel. Helyet kap a szakrendelés, illetve konzultációs helyiség.
Kialakításra kerül még babakocsi tároló, kerékpártároló, mozgáskorlátozott parkoló
rész.
Hozzászólás:
Varga Márta:
Úgy ítéli meg, hogy a MARANELLO 2001. Kft. személyében nem most kezdő
vállalkozóról van szó. Jó lenne, ha nem adná ki a munkát alvállalkozónak.
Nagyon örül, hogy ilyen korszerű orvosi rendelője lesz a község lakosságának, s
bízik abban, hogy lesz alkalmas helyiség vérvételre is, melyet tovább vinnének
laborvizsgálatra.
Ezután a polgármester javasolja a Képviselő-testületnek „Kengyel Község háziorvosi
rendelőjének komplex infrastruktúra– és szolgáltatás fejlesztése”
tárgyú kiírt
általános egyszerű közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére vonatkozó írásos
előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján az alábbi
határozatot hozta.
21/2011. (III.18.) Kt.
Határozat
„Kengyel Község háziorvosi rendelőjének komplex infrastruktúra– és
szolgáltatás fejlesztése” tárgyú kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás
eredményhirdetésére
Kengyel
Község
Képviselő-testülete
a
1/2011.(I.27.)határozatával elfogadott közbeszerzési szabályzat
17. §.(1-2) bek.-i alapján megállapítja, hogy „Kengyel Község
háziorvosi
rendelőjének
komplex
infrastruktúra–és
szolgáltatás fejlesztése” tárgyú kiírt általános egyszerű
közbeszerzési eljárás eredményes volt és az eljárás nyertesének
a MARANELLO 2001. Kft.-t (5000. Szolnok Panel út 1.) hirdeti
ki.
A Képviselő-testület Nagy Szilárd polgármestert a szerződés
aláírására felhatalmazza.
Felelős: Polgármester
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Maranello 2001 Kft. Szolnok, Panel út 2.
4. KOPTER-9 Kft, Szolnok, Széchenyi krt. 6/b.
5. Lángi Kft. Szolnok, Nagysándor J. út 58.
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III. NAPIREND:
A Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Pályázatára benyújtandó írásos
előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat
tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezután a polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a Pályázat benyújtása
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra – vonatkozó előterjesztés
elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján az alábbi
határozatot hozta.

22/2011.(III.18.) Kt.
Határozat
Pályázat benyújtása Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.
Az Önkormányzat 2011.- évi költségvetési rendeletének 4. számú
mellékletében a Művelődési Ház dologi kiadásaira jóváhagyott 2898 e Ft
tartalmazza a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra benyújtandó
pályázathoz szükséges 500 e Ft önerőt.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. március 25.
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Németh Lajos ÁMK igazgató
4. Irattár

Mivel több napirend nincs, Nagy Szilárd polgármester megköszöni a megjelenést, az
ülést berekeszti.
Kmf.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

