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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. április 6-án
17,00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott, rendkívüli,
nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Farkas Imre polgármester,
Jákli Ferencné,
Magyari Ferenc alpolgármester,
Stadler Gábor,
Tábiné Nyúl Gabriella képviselők

1)
2)
3)
4)
5)

Tanácskozási joggal:
1) Győriné Tar Edit aljegyző
Igazoltan távol:
1) Dr. Ecsedi András István képviselő,
2) Farkas András képviselő
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait.
Megállapítom, hogy a rendkívüli, nyílt képviselőtestületi ülés a képviselők 5 fős jelenlétével
határozatképes, két képviselő igazoltan van távol. A rendkívüli, nyílt ülést megnyitom.
Javaslatot teszek az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Jákli Ferencné és Magyari Ferenc
képviselők személyében.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
61/2016.(IV.6.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a mai rendkívüli, nyílt
képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 48. § (7) bekezdése alapján Jákli Ferencné és
Magyari Ferenc képviselőket jelöli ki.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. április 6.
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Farkas Imre polgármester: javasolom a meghívóban feltüntetett napirendi pontok tárgyalását.
Amennyiben nincs egyéb napirendi javaslat, kérdésem, ki az, aki elfogadja a javasolt
napirendet?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
62/2016.(IV.6.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 17. §-a alapján a polgármester által
előterjesztett alábbi napirendi pontokat elfogadja:
NAPIREND
1. Közbeszerzési Szabályzat elfogadása és Közbeszerzési Terv módosítása
Előadó: Farkas Imre polgármester
2. Közvilágítás korszerűsítés
Előadó: Farkas Imre polgármester
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. április 6.
II. Napirend tárgyalása
1. Közbeszerzési Szabályzat elfogadása és Közbeszerzési Terv módosítása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az új közbeszerzési törvénynek megfelelően új közbeszerzési
szabályzatot kell alkotnunk.
Győriné Tar Edit aljegyző: 2015. november 1-jétől teljesen új közbeszerzési törvény lépett
hatályba, emiatt szükséges új közbeszerzési szabályzatot alkotnia a képviselőtestületnek.
Farkas Imre polgármester: az előterjesztett közbeszerzési szabályzatot elfogadásra javasolom a
képviselőtestületnek. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a közbeszerzési szabályzatot?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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63/2016.(IV.6.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Előszállás Nagyközség
Önkormányzatának 2016. évi Közbeszerzési Szabályzatát e határozat melléklete szerint
elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: folyamatos
Farkas Imre polgármester: közbeszerzési tervet is el kell fogadnia a képviselőtestületnek,
amelyben nagyjából megjósoljuk, mi várható az idén. A terv tartalmazza a közvilágítás
korszerűsítés közbeszerzését, az eljárás megindításának időpontja: április hónap, a
korszerűsítés teljesítésének időpontja: október 31.
Ezen kívül tartalmazza a közbeszerzési terv a TOP-os pályázatokkal kapcsolatos időpontokat,
az egészségügyi intézmények fejlesztését. A pályázatot május 4-éig kell benyújtani, a
közbeszerzés időpontja: augusztus hónap. Valamint szerepel a tervben az energetikai
korszerűsítés (művelődési ház és könyvtár), ezt a pályázatot később kell benyújtani, a
közbeszerzési eljárás is később lesz, 2016. szeptemberében.
Ezeket tartalmazza a 2016. évi közbeszerzési terv, ha ettől eltérünk, akkor a tervet módosítani
kell. Javasolom a képviselőtestületnek az előterjesztett 2016. évi közbeszerzési terv
elfogadását. Kérdésem, ki az, aki egyetért a közbeszerzési terv tartalmával?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
64/2016.(IV.6.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Előszállás Nagyközség
Önkormányzatának 2016. évi Közbeszerzési Tervét e határozat melléklete szerint elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. április 6.
2. Közvilágítás korszerűsítés
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a mai rendkívüli ülés összehívását az indokolja, hogy az utolsó
képviselőtestületi ülésen, március 24-én arról döntöttünk, hogy a képviselőtestület tagjai
személyesen kívánnak meggyőződni a LED technológiájú közvilágítás korszerűsítésről olyan
településeken, ahol már megvalósult, és a tapasztalatok alapján, döntést hozunk arról, hogy
részt veszünk-e a programban vagy sem.
Két helyen jártunk megtekinteni a közvilágítást, Sióagárdon és Pákozdon. Megállapításaink
szerint, amit láttunk, semmivel sem rosszabb, mint a jelenlegi rendszer, sőt jobb, ezért
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javasolom, hogy a közvilágítás korszerűsítési programban vegyünk részt és a szükséges
határozatokat a mai rendkívüli ülésen hozzuk meg.
E témában az első határozati javaslat arról szól, hogy a képviselőtestület Előszállás nagyközség
teljes közvilágításának korszerűsítését és bővítését határozza el, melyet ESCO konstrukció
keretében kíván megvalósítani. Az ESCO egy olyan szervezetet takar, aki pénzt tud szerezni,
megfinanszírozza előre a beruházást, az önkormányzat pedig az energiatakarékos beruházás
után keletkező megtakarításából visszafizeti a beruházás költségét. Az önkormányzatnak nem
kell előre erre a célra hitelt felvennie, hanem a több éves futamidő alatt fogja törleszteni az előre
megfinanszírozott összeget, konkrétan 12,5 év alatt.
Javasolom a képviselőtestületnek, hogy ebben a közvilágítás korszerűsítési programban
vegyünk részt. Kérdésem, ki az, aki egyetért a programban való részvétellel?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
65/2016.(IV.6.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Előszállás nagyközség teljes
közvilágításának LED technológiájú korszerűsítését és bővítését határozza el, melyet ESCO
konstrukció keretében kíván megvalósítani.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. április 6.
Farkas Imre polgármester: ahhoz, hogy ezt el tudjuk indítani, szükséges egy közbeszerző, aki
majd három céget megkeres és árajánlatokat kér. A közbeszerző kiválasztására három
árajánlatot kell bekérnünk. Az esetek túlnyomó többségében a bekerülési költség kb. 1 %-a a
közbeszerzési eljárás költsége. Ez kb. 3-400.000 Ft, amit az önkormányzat saját
költségvetéséből kell finanszírozni. A 2016. évi költségvetésben 1,5 millió forintos tartalékot
képeztünk, tehát erre a célra van fedezet.
A közbeszerzés lebonyolítására három céget javasolok ajánlattételi felhívással megkeresni:
1.) MJ Kanizsa Consulting KFT
8800 Nagykanizsa, Buda Ernő u. 19.
2.) Dr. Fröhlich Klára egyéni vállalkozó
8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 35/b.
3.) IMRO-DDKK Nonprofit KFT
8800 Nagykanizsa, Petőfi Sándor u. 17-19.
Az ajánlatok benyújtására 72 órás határidőt szabnánk meg, jövő héten hétfőn ismét rendkívüli
ülés keretében hozunk döntést az árajánlatokról. A nyertes céggel megbízási szerződést kötünk,
ők pedig ajánlattételi felhívással keresnek meg újabb három céget.
Javasolom a képviselőtestületnek a felsorolt három céget ajánlattételi felhívással megkeresni.
Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
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A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
66/2016.(IV.6.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a település közvilágítás
korszerűsítése és bővítése tárgyában az alábbi vállalkozások megkeresését határozza el a
közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó árajánlat kérése céljából:
1. MJ Kanizsa Consulting Kft.
Juhász Imre ügyvezető
8800 Nagykanizsa, Buda Ernő u. 19.
+36(20)5501955
mjkanizsa@gmail.com
2. Dr. Fröhlich Klára egyéni vállalkozó
8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 35/B.
+36(30)5686325
frohlichklara@gmail.com
3. IMRO-DDKK Nonprofit Kft.
Musits Róbert ügyvezető
8800 Nagykanizsa, Petőfi Sándor u. 17-19.
+36(70)77954885
musits.robert@imro.hu
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2016. április 11. 12.00 óra (az árajánlatok beérkezésére)
Farkas Imre polgármester: minden közbeszerzési eljárásban szükséges bíráló bizottság,
amelynek képviselő nem lehet tagja. A legutolsó alkalommal a bíráló bizottság tagja volt
Bertalan Imre vezető főtanácsos, Győriné Tar Edit aljegyző és Vargáné Bíró Ildikó pénzügyi
főmunkatárs. Jelen közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottság tagjaként szintén a felsorolt
személyeket javasolom. Kérem erről a képviselőtestület döntését. Kérdésem, ki az, aki egyetért
a bíráló bizottság összetételével?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
67/2016.(IV.6.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete közvilágítás korszerűsítése és
bővítése tárgyban a Bíráló Bizottság személyi összetételét a következők szerint határozza meg:
Bíráló Bizottság elnöke:

Győriné Tar Edit
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Bíráló Bizottság tagjai:

Bertalan Imre
Vargáné Bíró Ildikó

A Bíráló Bizottság tagjai a Kbt. 27. § (3) bekezdésében előírt szakértelemmel rendelkeznek.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: azonnal
Magyari Ferenc alpolgármester: elmentünk és megtekintettük a megvalósult közvilágítás
korszerűsítést Sióagárdon és Pákozdon. Én magam telefonon beszéltem a tótvázsonyi
jegyzővel, aki azt mondta, hogy nagyon korrekt volt a kivitelezés. Lengyeltótiban 550 db
lámpát szereltek fel. Apró kritikák voltak ugyan, de azt mondták, hogy összességében meg
voltak elégedve és a rendszer jól működik.
Farkas Imre polgármester: egyéb napirendi pont nem lévén amennyiben nincs kérdés,
hozzászólás, a képviselőtestület rendkívüli, nyílt ülését 17,30 órakor bezárom.
kmf.

dr. Jenei Zsuzsanna
jegyző
nevében és megbízásából:
Győriné Tar Edit
aljegyző

Farkas Imre
polgármester
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Jákli Ferencné
hitelesítő

Magyari Ferenc
hitelesítő

