Jegyzőkönyv
Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. március 23-án 16,00 órakor tartott
rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk
Zajk, Iskola utca 1.
Jelen vannak: Grózner Tiborné polgármester, Kovács Tibor alpolgármester, Gerencsér Jenő,
Hóbor Károlyné és Nagy Gézáné képviselők
Meghívottként megjelent: dr. Keresztesi Tímea jegyző, Simonyai Imre műszaki és
építéshatósági osztályvezető
Grózner Tiborné polgármester: Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület mind az 5 tagja az ülésen
megjelent. Javaslatot teszek a rendkívüli ülés napirendi pontjaira.
Javasolt napirendi pontok:
1./ „Zajk temetői munkák” címmel kiírt ajánlattételi eljárás nyertesének kiválasztása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
2./ 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
Grózner Tiborné polgármester: Kérem, aki a javasolt napirenddel egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Tárgyalt napirendi pontok:
1./ „Zajk temetői munkák” címmel kiírt ajánlattételi eljárás nyertesének kiválasztása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
(A bírálati jegyzőkönyv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Grózner Tiborné polgármester: A 2014. szeptember 13-ai esőzés következtében a temetőnél is
keletkeztek károk. A temetői helyreállítási munkák elvégzésére árajánlatokat kértünk.
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A zajki temető közlekedő
felületeinek helyreállítási munkái elvégzése érdekében három szervezetet kerestünk meg
ajánlattétel céljából. A megkeresett szervezetek a következők voltak: Kanizsa Hűtő Klíma
Kft., GM- Csőszerelő Kereskedelmi Kft. és a Gáz-Term Kkt. Az ajánlattételi határidő
lejártáig, 2015. március 6. 10.00 óráig kettő ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. A Kanizsa Hűtő
Klíma Kft. nagykanizsai vállalkozás bruttó 411 480,- Ft összegű árat, a GM- Csőszerelő
Kereskedelmi Kft. becsehelyi gazdasági társaság pedig bruttó 340 360,- Ft árat jelölt meg
ajánlatában a munkák elvégzésére. Az árajánlatokat a Bíráló Bizottság megvizsgálta és
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megállapította, hogy az ajánlattevők ajánlata megfelel az ajánlatkérés tartalmi és formai
követelményeinek, az árajánlatok határidőben benyújtásra kerültek, így azok érvényesek. Az
ajánlatkérés szerinti bírálati szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt, így a
Bíráló Bizottság azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy nyertes ajánlattevőnek a GMCsőszerelő Kereskedelmi Kft. Becsehely, Kossuth Lajos u. 65. szám alatti ajánlattevőt
hirdesse ki bruttó 340 360,- Ft ajánlati árral és ezzel az ajánlattevővel kösse meg a
vállalkozási szerződést. A temetőben elvégzendő munkákra a fedezet a vis maior támogatás
terhére biztosítva van.
Grózner Tiborné polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. A „Zajk temetői munkák” címmel
kiírt ajánlattételi eljárás lezárásaként javaslom, hogy mind a kettő ajánlattevő ajánlatát
nyilvánítsuk érvényesnek, valamint a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva az eljárás
nyertesének a GM- Csőszerelő Kereskedelmi Kft. ajánlattevőt hirdessük ki az ajánlata szerinti
bruttó 340 360,- Ft vállalási árral és ezzel az ajánlattevővel kössük meg a munkák elvégzésére
a vállalkozási szerződést. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
41/2015. (III. 23.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Zajk temetői munkák”
címmel kiírt ajánlattételi eljárásban ajánlatot tett Kanizsa Hűtő Klíma Kft. 8800
Nagykanizsa, Nyírfa út 13/2. és a GM- Csőszerelő Kereskedelmi Kft. 8866
Becsehely, Kossuth L. u. 65. szám alatti ajánlattevők ajánlatát érvényesnek
nyilvánítja.
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Zajk temetői munkák”
címmel kiírt ajánlattételi eljárásban a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadja és az
eljárás nyertesének - a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elbírálási
szempont alapján - a GM- Csőszerelő Kereskedelmi Kft. 8866 Becsehely,
Kossuth L. u. 65. szám alatti ajánlattevőt hirdeti ki az ajánlata szerinti bruttó 340
360,- Ft vállalási árral.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a GM- Csőszerelő
Kereskedelmi Kft-vel a vállalkozási szerződést megkösse a bruttó 340 360,- Ft-os
vállalási árral.
A temetői munkák elvégzésének fedezete Zajk Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetése működési célú kiadásainak a „Dologi kiadások – Karbantartás”
során biztosítva van.
Határidő: azonnal
Felelős: Grózner Tiborné polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Dr. Keresztesi Tímea jegyző
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető

2

2./ 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Grózner Tiborné polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Grózner Tiborné polgármester: A 2015. évi közbeszerzési tervvel kapcsolatos előterjesztést
megkaptuk, azt mindenki átolvashatta. A helyi önkormányzatok a közbeszerzési törvény
előírásai szerint ajánlatkérőnek minősülnek, ezért minden év március 31-ig el kell fogadni az
éves közbeszerzési tervet.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Jelenlegi ismereteink szerint Zajk Község Önkormányzata
2015. évben nem tervez közbeszerzést. Álláspontunk szerint a nemleges tartalmú
közbeszerzési tervet is el kell fogadni. Ha a későbbiekben közbeszerzési igény merülne fel, a
terv módosítása az év folyamán bármikor kezdeményezhető.
Grózner Tiborné polgármester: Javaslom a 2015. évi nemleges közbeszerzési terv elfogadását
az előterjesztés szerinti határozati javaslat szerint. Kérem, aki az előterjesztés szerinti
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
42/2015. (III. 23.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemleges tartalmú 2015.
évi közbeszerzési tervet elfogadja azzal, hogy az évközben bekövetkező
változásokra tekintettel a közbeszerzési tervet módosítani kell.
Határidő: azonnal
Felelős: Grózner Tiborné polgármester
Grózner Tiborné polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 16,25 órakor
bezárom.
K.m.f.
Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Grózner Tiborné
polgármester
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