JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Mánfa Község Önkormányzat képviselő-testületének a 2019. július 18-án 8 órakor
a községi kultúrházban megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint /1 sz. melléklet jelenléti ív/
Takács Zsolt polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja.
A napirend elfogadására tesz javaslatot az alábbiak szerint.
Napirendi pontok:
1. TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a
„Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű
közbeszerzés megindítása II.
2. TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 azonosító számú, „A helyi identitás és kohézió
erősítése a Komlói járásban” projekthez kapcsolódó közbeszerzési és egyéb beszerzési
eljárásokat szabályozó megállapodás
3. Forrás biztosítása szociális célú tűzifa vásárlásához
4. Egyebek
A napirendet 5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.
1.Napirendi pont: TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció
keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén”
megnevezésű közbeszerzés megindítása II.
Takács Zsolt polgármester: Összefoglalja az előterjesztés tartalmát. Megkérdezi, hogy van-e
kérdés, észrevétel vagy kiegészítése valakinek a napirenddel kapcsolatban. Kézfeltartásos
szavazást kér.
5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.
34/2019. (VII.18) sz. képviselő-testületi határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a „TOP-2.1.3-15BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer
fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű közbeszerzés megindítása II.” című
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1) A képviselő-testület az ajánlattételi felhívást (1. számú melléklet) és a közbeszerzési
dokumentációt (2. számú melléklet) a szerződés tervezettel megvitatta és a melléklet
szerinti tartalommal elfogadja.
2) A képviselő-testület jóváhagyja, hogy az Önkormányzat az alábbi előzetesen alkalmas
vállalkozókat kérje fel ajánlattételre:
1. KÉSZ közúti Építő és Szolgáltató Kft. (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 28.)
2. P-R Útépítő Építőipari és Szolgáltató Kft. (7624 Pécs, Napvirág u. 4.)
3. KALDIT Építőipari Kft. (7300 Komló, 287. hrsz.)

4. „MIND-ÉP” Kft. (7370 Sásd, Mártírok u. 5.)
5. VITOÉP Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.)
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 30.
Takács Zsolt polgármester

3) A képviselő-testület a beérkező ajánlatok értékelésére az alábbi bizottságot hozza
létre:
- Kovács Brigitta műszaki ügyintéző (közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem)
- Murber Zoltán ügyintéző (pénzügyi szakértelemmel rendelkező)
- dr. Komlódi András (jogi és közbeszerzési szakértelemmel rendelkező)
A bíráló bizottság a kritériumoknak megfelelő pályázatot benyújtók közül a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevőt a beszerzési eljárás nyertesének állapítja meg és terjeszti
elő a döntő bizottság számára.
2.Napirendi pont: TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 azonosító számú, „A helyi identitás és
kohézió erősítése a Komlói járásban” projekthez kapcsolódó közbeszerzési és egyéb
beszerzési eljárásokat szabályozó megállapodás
Takács Zsolt polgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Megkérdezi, hogy vane kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban. Kézfeltartásos szavazást kér.
5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.
35/2019. (VII.18) sz. képviselő-testületi határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a „TOP-5.3.1-16BA1-2017-00006 azonosító számú, „A helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban”
projekthez kapcsolódó közbeszerzési és egyéb beszerzési eljárásokat szabályozó megállapodás”
tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1.)

Határidő:
Felelős:

A Képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja „A helyi
identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban” című projekthez kapcsolódó
közbeszerzési és egyéb beszerzési eljárásokat szabályozó megállapodást és
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

2019. július 31.
Takács Zsolt polgármester

3.Napirendi pont: Forrás biztosítása szociális célú tűzifa vásárlásához
Takács Zsolt polgármester: Összegzi az előterjesztésben leírtakat. Megkérdezi, hogy van-e
kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban. Kézfeltartásos szavazást kér.
5 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.
36/2019. (VII.18) sz. képviselő-testületi határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a „Forrás
biztosítása szociális célú tűzifa vásárlásához” című előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:
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1. A képviselő-testület hozzájárul, hogy az önkormányzat szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó támogatás elnyerésére pályázatot nyújtson be a Magyar
Államkincstár Ebr42 rendszerében, 66 m3 kemény lombos tűzifa megvásárlására
legfeljebb 83.820, - Ft önerő biztosításával. További legfeljebb 166.180 Ft összeget
biztosít szállítási költségekre. A legfeljebb 250.000 Ft összegű saját forrást a
költségvetési rendelet Egyéb intézményi ellátások (Szociális célú tűzifa)
előirányzata terhére biztosítja.
2. Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat-változást a költségvetési rendelet soron
következő módosításakor vezesse át.
3. Az önkormányzat a tüzelőt ellenszolgáltatás nélkül nyújtja a rászorulóknak.
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Takács Zsolt polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

4.Napirendi pont: Egyebek
Takács Zsolt polgármester: Több kérdés, hozzászólás és napirend nem lévén, megköszöni
mindenkinek a részvételt majd az ülést 8.35 órakor bezárja.

Kmf.

Takács Zsolt
polgármester

dr. Müller József
aljegyző
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