Szám.: 3-10/2020

Jegyzőkönyv
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. július 16.-i üléséről

Rendeletek:
 6/2020.(VII.17.)...............A
2019. évi költségvetéséről
önkormányzati rendelet

szóló

22/2018.(XII.21.)

 7/2020.(VII.17.)...............A 2019. évi költségvetés zárszámadásáról
Határozatok:
 55/2020.(VII.16.) .............A képviselő-testület 2020. július 16-i ülésének napirendjéről
 56/2020.(VII.16.) .............A lejárt határidejű határozatokról és a veszélyhelyzetben hozott
polgármesteri döntésekről
 57/2020.(VII.16.) .............Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
 58/2020.(VII.16.) .............A vagyonkimutatásról
 59/2020.(VII.16.) .............Az Mötv. 113. § szerinti közzétételről
 60/2020.(VII.16.) .............A 2019. évben végzett belső ellenőrzési tevékenység éves
összefoglaló ellenőrzési jelentéséről
 61/2020.(VII.16.) .............A Seregélyesi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszer
minőségének értékeléséről
 62/2020.(VII.16.) .............A környezetvédelmi alap felhasználásáról
 63/2020.(VII.16.) .............Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése közbeszerzési
eljárásról
 64/2020.(VII.16.) .............Csapadékvíz
elvezetés
Seregélyesen
2.
EKR000395702020 közbeszerzési eljárás lezárásáról

ISM,

 65/2020.(VII.16.) .............A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1058-1/2020 javaslatáról
 66/2020.(VII.16.) .............A Medikopter alapítvány támogatásáról
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Jegyzőkönyv
Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. július 16-i üléséről
Az ülés helye: Seregélyes, Községháza tanácskozó terme
Jelen vannak
Szavazati joggal:
Horváth Sándor .........................
Kajos Istvánné ...........................
Nagy István................................
Ladányi László...........................
Sajtos József Tibor ....................

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:
Horváth Károly........................... jegyző
Karkóné Lukácsy Marianna ....... ÜFHB. tag
Pinke Péter ................................ PB. Tag
Györök Gyöngyi......................... gazdasági vezető
Részvételi joggal:
Dr. Nagyné Imre Szabina .......... jegyzőkönyvvezető
Távol levők:
Horváth Attila ............................ képviselő
Horváth Péter ............................ képviselő
Horváth Sándor

polgármester

Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 fővel
határozatképes. Javaslom a meghívó szerinti napirend elfogadását.
Van-e kérdés vagy más javaslat?
Kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs akkor, aki a javaslattal egyetért, kérem, ezt a szándékát kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület, 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
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Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
55/2020.(VII.16.) határozata
A képviselő-testület 2020. július 16-i ülésének napirendjéről
A Képviselő-testület a 2020. július 16-i ülésének napirendjét a meghívó szerinti
javaslattal egyezően hagyja jóvá.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont tárgyalása:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a
veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek még kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
56/2020.(VII.16.) határozata
A lejárt határidejű határozatokról és a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri
döntésekről
A Képviselő-testület, a polgármesternek a 2020. július 16.-i ülésére beterjesztett
beszámolóját, a 67-68/2019.(V.20.); 21-23/2020.(II.25.); a 24-26/2020.(II.27.); a
27-41/2020.(III.2.); a 42-47/2020.(III.16.); a 48-50/2020.(III.27.); az 5154/2020.(VI.29.) képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, továbbá a
veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatót jóváhagyólag
elfogadja.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
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2. Napirendi pont tárgyalása:
Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
57/2020.(VII.16.) határozata
Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
A Képviselő-testület a polgármesternek az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
szóló, a 2020. július 16-i ülésre beterjesztett tájékoztatóját, az előterjesztés szerinti
tartalommal, jóváhagyólag elfogadja.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont tárgyalása:
A 2019. évi költségvetéséről szóló 22/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Kérném a bizottság véleményét.
Ladányi László

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek még kérdése az üggyel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő - testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő rendeletet alkotta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelete
A 2019. évi költségvetéséről szóló 22/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
4. Napirendi pont tárgyalása:
A 2019. évi zárszámadással összefüggő egyes döntésekről
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A bizottsági ülésen megbeszéltük, mind az öt témában egy véleményre jutottunk.
Külön kellene az öt témában a határozatot meghoznunk. A vagyonkimutatással
kapcsolatban kérdezem a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Ladányi László

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
58/2020.(VII.16.) határozata
A vagyonkimutatásról
A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól" szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 110. § (2) bekezdése valamint az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a 2019 évi költségvetési
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zárszámadás előterjesztésének keretében megismerte az önkormányzat és
költségvetési szerveire vonatkozó vagyonkimutatást és azt jóváhagyólag tudomásul
veszi.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Sándor

polgármester

Az Mötv 113. § szerinti közzététellel kapcsolatban kérdezem a Pénzügyi Bizottság
véleményét.
Ladányi László

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
59/2020.(VII.16.) határozata
Az Mötv. 113. § szerinti közzétételről
A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 113. §-a szerinti, a helyi önkormányzat költségvetési, a
költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére
vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körét megismerte, azt az
előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.
Megbízza a jegyzőt a helyben szokásos módon történő közzétételre.
Felelős: Horváth Károly – jegyző
Határidő: 2020.07.31.
Horváth Sándor

polgármester

A belső ellenőrzéssel kapcsolatban kérdezem a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Ladányi László

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
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Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
60/2020.(VII.16.) határozata
A 2019. évben végzett belső ellenőrzési tevékenység éves összefoglaló
ellenőrzési jelentéséről
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete A költségvetési szervek
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.)
kormányrendelet 48.§-a alapján Seregélyes Nagyközség Önkormányzatánál és
költségvetési szerveinél 2019. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről
készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal
jóváhagyólag elfogadja.
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére.
Felelős: Horváth Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Sándor

polgármester

A Seregélyesi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszer minőségének értékelése
tekintetében kérdezem a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Ladányi László

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.

-7-

A Képviselő - testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
61/2020.(VII.16.) határozata
A Seregélyesi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszer minőségének
értékeléséről
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési szervek
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet 11.§ rendelkezései alapján a Seregélyesi Polgármesteri Hivatal, mint
költségvetési szerv vezetőjének értékelését a költségvetési szerv belső
kontrollrendszerének minőségéről a Kormányrendelet 11.§ (2a) bekezdése alapján a
polgármester előterjesztésében megismerte, azt az előterjesztés szerinti tartalommal
jóváhagyólag elfogadja.
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére.
Felelős: Horváth Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Sándor

polgármester

A környezetvédelmi alap felhasználása tekintetében kérdezem a Pénzügyi Bizottság
véleményét.
Ladányi László

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
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Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
62/2020.(VII.16.) határozata
A környezetvédelmi alap felhasználásáról
A Képviselő-testület megállapítja, hogy 2019 évben a környezetvédelmi alapot
tartalékolta, abból felhasználás nem keletkezett.
A Képviselő-testület a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 58. § (5) bekezdése alapján a környezetvédelmi alap felhasználását, a
törvény 21/B § (3) bekezdésével összhangban 2020. évre. 2.658.096.-Ft összeggel a
szennyvízcsatorna hálózat bővítésére használja fel.
Megbízza polgármestert az előirányzat átcsoportosítás érdekében 2020. évi
költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása során intézkedjen.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: 2020.09.30.
5. Napirendi pont tárgyalása:
A 2019. évi költségvetés zárszámadásáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta. Kérném a bizottság véleményét.
Ladányi László

képviselő

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek még kérdése az üggyel kapcsolatban?
Több kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő rendeletet alkotta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelete
A 2019. évi költségvetés zárszámadásáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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6. Napirendi pont tárgyalása:
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése, közbeszerzési eljárást ismételt
kiírásáról a Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központra vonatkozóan
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Sajnos ismételten ki kell írni, mivel az előző eljárás során, már az ajánlattételi
felhívás excel táblázatában egyes részeket a táblázat nem összesített, így az
ajánlattevők hibás ajánlatokat tehettek és ez a megvalósítás során vitákat szülhetett
volna.
Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
63/2020.(VII.16.) határozata
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése közbeszerzési eljárásról
A Képviselő-testület, Seregélyes Nagyközség Önkormányzata TOP-3.2.1-16-FE12017-00029 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése” című
projektje megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárást ír ki.
A képviselő testület:
1.) Az előterjesztésben foglaltakat elfogadja.
2.) Az eljárást megindító ajánlattételi felhívást és az ajánlatkérési közbeszerzési
dokumentumokat az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal elfogadja.
3.) A beruházás becsült értéke a tervezői költségvetés alapján 42.329.031,- Ft +
27% ÁFA. Ebből a jelenleg rendelkezésre álló fedezet mértéke 27.650.000,- Ft
+ 27 % ÁFA, amely megegyezik az „Önkormányzati épületek energetikai
fejlesztése” című TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00029 pályázati azonosító számú
projekt keretein belül megvalósítandó kivitelezési feladatok projektben
tervezett, 100 %-os támogatási intenzitással megítélt elszámolható költséggel
(27.650.000,- Ft + 27 % ÁFA).
4.) A fennmaradó 14.679.031,- Ft + 27% ÁFA összeget az önkormányzat Európai
Uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye
támogathatóságáról szóló 17/2017 (II.1) Korm. rendelet alapján,
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többlettámogatásból kívánja biztosítani. Ebből kifolyólag a közbeszerzési
eljárás feltételes közbeszerzési eljárás a Kbt. 135. § (12) alapján.
Megbízza a polgármestert hogy az ajánlattételi felhívás EKR rendszerben történő
közzétételéről az gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2020.07.31.
Horváth Sándor, polgármester

7. Napirendi pont tárgyalása:
Csapadékvíz elvezetés Seregélyesen 2. ISM, EKR000395702020 közbeszerzési
eljárás lezárásáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A Kodály utcai csapadékvíz elvezetés közbeszerzése lezárul. Nagyon jól látszik,
hogy meg tudjuk valósítani a pályázatra nyert forrásból és a legjobb ajánlattevő a
RING-BNP Kft. Korábban hozzá kellett volna tennünk további önerőt, most nem kell.
Az eljárás eredményesnek minősül. Három ajánlattevő a szerződés teljesítésére
alkalmas, vele szemben kizáró ok nem áll fenn, ajánlatuk érvényes csak jelentős ár
különbség van közöttük.
Én javaslom, hogy az eljárás nyertesének a RING-BNP Kft. ajánlattevőt nyilvánítsuk,
tekintettel arra, hogy az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempontok
alapján a legkedvezőbbnek minősül.
A közbeszerzésekről 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése alapján név
szerinti szavazást kell tartani.
Van-e kérdés vagy kiegészíteni való?
Kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt.
Horváth Károly

jegyző

Akkor olvasom a neveket és mindenki nyilatkozzon, hogy a polgármester javaslatát
elfogadja-e?
Horváth Sándor

polgármester

Igen.
Kajos Istvánné

alpolgármester

Igen.
Nagy István

alpolgármester

Igen.
Ladányi László

képviselő

Igen.
Sajtos József Tibor

képviselő

Igen.
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A Képviselő - testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével, név szerinti
szavazással:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
64/2020.(VII.16.) határozata
Csapadékvíz elvezetés Seregélyesen 2. ISM, EKR000395702020 közbeszerzési
eljárás lezárásáról
A Képviselő-testület, a közbeszerzésekről 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5)
bekezdése alapján, a döntésben részt vevő tagjainak név szerinti egybehangzó igen
szavazatával, a Seregélyes Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban:
Ajánlatkérő) által indított, csapadékvíz elvezetés Seregélyesen 2. ISM,
EKR000395702020 közbeszerzési eljárást lezárja és az eljárás lezárásának
eredményeként a következőek szerint határoz:
1. Az Ajánlatkérő az ALBA ÚT Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Kisfaludi út 8.)
Ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, mert ajánlata megfelel az
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az Ajánlattevő a szerződés
teljesítésére alkalmas, vele szemben az eljárásban előírt kizáró okok nem állnak
fenn.
2. Az Ajánlatkérő a C és R Közlekedésépítő Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár,
Mártírok útja 38.) Ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, mert ajánlata
megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az Ajánlattevő a
szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben az eljárásban előírt kizáró okok
nem állnak fenn.
3. Az Ajánlatkérő a RING-BNP Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9.)
Ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, mert ajánlata megfelel az
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az Ajánlattevő a szerződés
teljesítésére alkalmas, vele szemben az eljárásban előírt kizáró okok nem állnak
fenn.
4. Az Ajánlatkérő a Siflat Kft. (székhely: 2510 Dorog, Zrínyi utca 4.) Ajánlattevő
ajánlatát figyelemmel a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontjában foglaltakra a Kbt. 73.
§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja, mivel az Ajánlattevő
a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, így az értékeléshez bemutatott
szakemberre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adatot nem támasztotta alá.
5. Az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel a RING-BNP Kft.
(székhely: 8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9.) Ajánlattevőt nyilvánítja a legjobb
ár-érték arányt megjelenítő (legkedvezőbb) ajánlatot adó ajánlattevőnek.
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6. Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást eredményesnek minősíti és az eljárás
nyertesének a RING-BNP Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9.)
Ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az Ajánlattevő a szerződés
teljesítésére alkalmas, vele szemben az eljárásban előírt kizáró okok nem állnak
fenn, Ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
Ajánlata érvényes és az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati
szempontok alapján a legkedvezőbbnek minősül.
7. Az Ajánlatkérő az Ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás összegével rendelkezik.
8. Az Ajánlatkérő a tárgybeli közbeszerzési eljárás kapcsán elfogadja az
előterjesztés szerinti írásbeli összegezést.
9. Az Ajánlatkérő a fentiekben hozott döntéséről a Kbt. 79. § (1) bekezdésének
megfelelően tájékoztatja az érintett ajánlattevőket.
10. Megbízza a polgármestert az előterjesztés szerinti kivitelezési szerződés
Ajánlatkérő nevében történő aláírására.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: 2020.07.21.

8. Napirendi pont tárgyalása:
A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1058-1/2020 javaslatáról
Előterjesztő: Horváth Károly - jegyző
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
65/2020.(VII.16.) határozata
A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1058-1/2020 javaslatáról
A Képviselő-testület, a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1058-1/2020 javaslatát
megtárgyalta.
A képviselő-testület a javaslatban foglaltakkal egyetért.
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Megbízza a jegyzőt, hogy Seregélyes Nagyközség Önkormányzata új
lakásrendeletére vonatkozó tervezetet készítse elő és terjessze a képviselő-testület
elé.
Felelős: Horváth Károly - jegyző
Határidő: 2020.09.15
8. Napirendi pont tárgyalása:
Egyebek
Horváth Sándor

polgármester

A Medicopter alapítvány keresett meg támogatáskéréssel. Korábban is támogattuk.
Szerintem ez most is biztosítható. Javasolnám az 50 ezer forint támogatást. Van-e
valakinek más javaslata?
Kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki a javaslatommal egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
66/2020.(VII.16.) határozata
A Medikopter alapítvány támogatásáról
A Képviselő-testület megtárgyalta a Medikopter alapítvány (1083 Budapest Rákóczi
u.51.) támogatás iránti kérelmét és 50.000,-Ft összegű támogatást ítél meg a 2020.
évi költségvetésről szóló 15/2019.(XII.23.) önkormányzati rendelet, önkormányzat –
tartalékok kiadási előirányzat terhére.
Megbízza a polgármestert a támogatás folyósítására.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: 2020.07.31.
Több napirend nem volt.
A polgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és az ülést berekesztette.
k.m.f.
Horváth Sándor
polgármester

Horváth Károly
jegyző
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