Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 35-14/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 4-én 16 órakor
megtartot rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: László Kálmán polgármester
Hartmann Imre alpolgármester
Kempf István képviselő
Kiss László képviselő
Papp Attila Csaba képviselő
Szabó Ildikó képviselő
Jelen lévő képviselők száma: 6 fő
Igazoltan távol: Bodányi Endre képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
Meghívott: László Kálmán polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, majd megnyitja az
ülést. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 1 fő jelezte távolmaradását, egyéb
elfoglaltsága miatt.
Elmondta, hogy az ülés meghívójában 4 napirendi pont szerepel.
László Kálmán polgármester
Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának
elfogadásáról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő
határozatot:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2017.(X.4.) SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017.július 5-i munkaterv szerinti ülésén
az alábbi napirendi pontokat a következő sorrendben tárgyalja:
1./ „Szociális és gyermekjóléti központ kialakítása” pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
2./ Műszaki ellenőri feladatokra beérkezett ajánlatok elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
3./ Internet és telefonszolgáltató választása (közös hivatal és óvoda, faluház)
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4./ Hiánypótlás teljesítése a „ mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására”
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
1./ napirend
„Szociális és gyermekjóléti központ kialakítása” pályázatra beérkezett ajánlatok
elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Szákszend Község Önkormányzata megnyerte a TOP-4.2-1-15/KO1-2016-00004 keretén belül a
„Szociális alapszolgáltatások infrastuktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú pályázatot.

Három ajánlat érkezett törvényes határidőn belül. Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készült, és a
bírálat is megtörtént. Javaslat a TANÉP Kft ajánlatának elfogadása, mivel az értékelési szempontok
szerint a legkedvezőbb ajánlatot adta.
Kéri a képviselőket, amennyiben kérdés, vélemény nincs, úgy szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat képviselő-testületének 92/2017.(X.4.) SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Szociális és gyermekjóléti
központ kialakítása” tárgyú eljárást lezáró döntési javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az eljárás nyertesének TANÉP ÉPÍTŐ
Kft ajánlattevőt hirdeti ki. Az ajánlattevő ajánlata érvényes. Az ajánlati ár: 22 563 117+ÁFA, azaz bruttó:
28 655 159 Ft.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás eredményéről az ajánlattevők részére
történő megküldésére, egyúttal a szerződéskötési moratórium lejártával, a nyertes ajánlattevővel a
szerződés megkötésére.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
2./ napirend
Műszaki ellenőri feladatokra beérkezett ajánlatok elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Szákszend Község Önkormányzata a TOP-4.2.1-15-KO1-2016-00004 azonosító számú „Szociális és
gyermekjóléti központ kialakítása Szákszenden” című nyertes projekt keretében a műszaki ellenőri
tevékenység végzésére 3 árajánlatot kért, melyből kettő érkezett vissza törvényes határidőn belül, és
megfelelt a kiírási feltételeknek.
Megnevezés
Say Ferenc
Hajós Tibor

Mennyiség
1
1

Mértékegység
db
db

Nettó + ÁFA(Ft)
250 000 + 67 500
355 000 +0 ÁFA

Bruttó (Ft)
317 500
355 000

Két ajánlat közül Say Ferenc műszaki ellenőr ajánlatát kéri elfogadni, mivel kedvezőbb az ár.
Amennyiben kérdés, vélemény a fentiekkel kapcsolatban nem merült fel, úgy kéri szavazzanak a fenti
napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2017.(X.4.) SZKÖkt.határozat
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „szociális és gyermekjóléti központ
kialakítása Szákszenden” TOP-4.2.1-KO1-2016-00004 azonosító számú pályázat megvalósítása
érdekében megbízza Say Ferencet (2837 Vértesszőlős, Múzeum u.11.) műszaki ellenőri feladatok
ellátásával 2017. október 18. napjától a projekt befejezéséig, bruttó: 315 500 Ft megbízási díjért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

3./ napirend
Internet és telefonszolgálat választása (közös hivatal és óvoda, faluház)
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
Az óvoda és a közös hivatal részére MBps sávszélességű kapcsolat kiépítése tárgyában árajánlatot
kért a SpyderNET-től. (1111 Budapest, Kende u.12.) Javasolja az óvoda esetében a havi internetes
előfizetési díj 10/10MPps csomagból a 3 éves hűségidő választását 15 000 Ft+ÁFA/hó összegért, míg
a közs hivatal esetében szintén a havi internet előfizetési díj 10/10 MBps csomatot 3 éves hűségidő
vállalása esetén 15 000 Ft+ÁFA/hó díjért. Kéri szavazzanak a fenti napirendi pontról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -6-igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2017.(X.4.)SZKÖKt. határozata
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja SpyderNET (1111 Budapest, kende
u.12.) árajánaltát az alábbiak szerint:
Szákszendi Kiskuckó Napközit Otthonos Óvoda esetében:
A 10/10MBps sávszélességú kapcsolat kiépítésének díja: 20 000 Ft+ÁFA.
IP telefonkészülék díja: 15 000 Ft+ÁFA/db
Havi internet előfizetési díja a 10/10 MBps csomag esetén:
 3 év hűségidő vállalása esetén 15 000 Ft+ÁFA/hó
Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal esetén:
A kapcsolat kiépítésének díja: 20 000 Ft+ÁFA, az IP telefonkészülék ára: 15 000 Ft+ÁFA/db.
Havi internet előfizetési díj 10/10 MBps csomag esetén:
 3 év hűségidő vállalása esetén: 15 000 Ft+ÁFA/hó.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: László Kálmán polgámester
Határidő: azonnal
4./ napirend
Hiánypótlás teljesítése a „mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására.”
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A Magyar Államkincstár hiánypótlást rendelt el a „mini bölcsődei férőhelyek kialakításának
támogatására” benyújtott pályázattal kapcsolatban. A beruházás összköltségét és a saját erő összegét
kellett javítani. A fentiek miatt szükséges a 90/2017.(IX.27.)SZKÖKt határozatának módosítása.
László Kálmán polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kéri szavazzanak a fenti napirendi pont elfogadásáról.
A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -6- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2017.(X.4.)SZKÖkt. határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 90/2017.(IX.27.)SZKÖKt. határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II.11. pont szerint: „Mini bölcsődei férőhelyek

kialakításának támogatására” a nemzetgazdasági miniszter a belügyminiszterrel és az emberi
erőforrások miniszterével egyetértésben kiírt pályázat keretében pályázatot kíván benyújtani.
A képviselő-testület szákszendi belterületi 1336/1 hrsz-ú (valóságban Szákszend, móra u.20.)
ingatlanon tallható „volt orvosi lakás” épületrész felújítása bruttó: 10 634 447 Ft összköltségű
beruházáshoz a pályázat keretében bruttó 10 000 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást
igényel és a pályázathoz 634 447 Ft önerőt az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2017.(II.15.)
önkormányzati rendelet költségvetés biztosítja.
A képviselő-testület vállalja a mini bölcsőde kialakítását, egyúttal a szolgáltatói nyilvántartásba való
bejegyzés legkésőbb az elszámolás lezárásáig történő megszerzését.
A képviselő-testület vállalja a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelő bölcsődei
ellátás biztosítását.
A képviselő-testület vállalja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feldatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.)
NM rendeletben a mini bölcsődékre előírt kötelező (minimum) tárgyi feltételek teljesítését.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Határidő: azonnal

Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és 18 óra 30 perckor berekesztette
az ülés.

k.m.f

