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TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ–TESTÜLETE
2017. november 6-án
megtartott
ülésének
JEGYZŐKÖNYVE
Tartalom:
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017. (XI.06.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról
szóló rendelet módosításáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017. (XI.06.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról
szóló rendelet módosításáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
105/2017.(XI.06.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
106 /2017. ( XI. 06. ) számú határozata
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 számú, ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason”
tárgyú projekthez tartozó nyílt közbeszerzési eljárás döntéshozataláról.
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
107/2017.(XI.6.) számú határozata
Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának üzletrész vásárlása
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
108/2017. (XI. 06.) számú határozata
Támogatási igény benyújtása a 2017. évi települési önkormányzatok rendkívüli
támogatására
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: a 2017.november 6-án megtartott képviselő-testületi ülésről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Nagyterem
Jelen vannak:

Gyói Gábor polgármester
Braxa Józsefné
Csongrádi Ferencné
Kakulya Károly
Tényi Imre
Vágner István

Szitó Lajos Zoltánné képviselő az ülésről távol maradt.
Tanácskozási joggal meghívottak:
dr. Babák Zoltán jegyző
Solymosi Zoltán TITESZ vezetője
Jegyzőkönyv-vezető: Bagi Gyöngyi

Gyói Gábor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülésen 6 fő
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Napirendi javaslat:
A TOP-4.2.1-15-JN1-2016-0005 számú, a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése
Tiszasason” című pályázat közbeszerzési eljárásának eredményhirdetése
Egyéb aktuális kérdések
A napirendi pontra tett javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
105/2017.(XI.06.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2017. november 6-i képviselőtestületi ülés napirendjét az írásos meghívóban szereplő napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai
I.Napirend
A TOP-4.2.1-15-JN1-2016-0005 számú, a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése
Tiszasason” című pályázat közbeszerzési eljárásának eredményhirdetése
Előadó: Gyói Gábor polgármester és Solymosi Zoltán intézményvezető
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Solymosi Zoltán
A TOP-4.2.1-15-JN1-2016-0005 számú, a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése
Tiszasason” című pályázat közbeszerzési feladatait a bíráló bizottság elvégezte,
jegyzőkönyvben dokumentálta, amit a testületi határozathoz becsatol. Ez egy elég terjedelmes
anyag, kronológiai sorrendben vannak feltüntetve az eddig elvégzett feladatok, illetve annak
teljesítése.A bíráló bizottság a beérkezett ajánlatok értékelését elvégezte, az alábbi döntési
javaslatot terjeszti elő a tisztelt képviselő-testületnek.
Ajánlattevő neve:

Duna Elektronika Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

1183 Budapest, Gyömrői út 99.

Ajánlata érvényes

igen

Ajánlattevő neve:

Agrikon-Alfa Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 136.

Ajánlata érvényes

Nem

Ajánlattevő neve:

Cső-Press Építőipari Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5440 Kunszentmárton, Vörösmarty u. 27.

Ajánlata érvényes

igen

Ajánlattevő neve:

Euro-Expert Team Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 22/a.

Ajánlata érvényes

Nem

Ajánlattevő neve:

Hajdankert Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

6600 Szentes, Kurca sor 4.

Ajánlata érvényes

igen

Ajánlattevő neve:

MLM 2001 Bt.

Ajánlattevő címe, székhelye:

6000 Kecskemét, Csillag utca 8.

Ajánlata érvényes

Nem

Ajánlattevő neve:

Kappa HV Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5000 Szolnok, Uszály utca 22.

Ajánlata érvényes

igen

Ajánlattevő neve:

Iroda-Profil Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

6600 Szentes, Szent Imre herceg u. 12-14

Ajánlata érvényes

igen

Ajánlattevő neve:

ATInox Plusz Kft.
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Ajánlattevő címe, székhelye:

3524 Miskolc, Mednyánszky út 12. 4.em.1

Ajánlata érvényes

Nem

Ajánlattevő neve:

Gilux Hungary Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

1101 Budapest, Kőbányai út 49.Aép.1

Ajánlata érvényes

igen

Ajánlattevő neve:

SYSInfo Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5600 Békéscsaba, Jókai utca 23/6.

Ajánlata érvényes

Nem

Ajánlattevő neve:

Szombi-Bau Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

1181 Budapest, Üllői út 592.

Ajánlata érvényes

Nem

Ajánlattevő neve:

Szabó László EV

Ajánlattevő címe, székhelye:

3373 Besenyőtelek, Zrínyi u. 13/a

Ajánlata érvényes

igen

Összefoglalás a legjobb ár/érték arányú ajánlatokra vonatkozóan (kiértékelés)
1. ajánlati rész: Konyhatechnológia
Rendelkezésre álló forrás:

9.896.032.- HUF

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe, székhelye:

Kappa HV Kft.
5000 Szolnok, Uszály utca 22.

Nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)

9 896 032 HUF

Szállítási időtartam mértéke

30 nap

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó ajánlat

Nem

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta

Kiválasztás indoka

Igen
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint
műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel
az ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a
Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes körben
igazolta. Az egyetlen érvényes és Ajánlatkérő
számára a legjobb ár/értékarányú ajánlatot
nyújtotta. A Kbt. 77. § (4) bekezdése alapján az
eljárás nyertese a megjelölt Ajánlattevő

2. ajánlati rész: Konyha épületgépészeti eszközei
Eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerint (nem nyújtottak be legalább két ajánlatot)
3. ajánlati rész: Rendezvény sátor
Rendelkezésre álló forrás:

980.000.- HUF

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Ajánlattevő neve:

Szabó László EV
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Ajánlattevő címe, székhelye:

3373 Besenyőtelek, Zrínyi u. 13/a

Nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)

980 000 HUF

Szállítási időtartam mértéke

15 nap

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó ajánlat
Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta

Kiválasztás indoka

Nem
Igen
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint
műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel
az ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a
Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes körben
igazolta. Az egyetlen érvényes és Ajánlatkérő
számára a legjobb ár/értékarányú ajánlatot
nyújtotta. A Kbt. 77. § (4) bekezdése alapján az
eljárás nyertese a megjelölt Ajánlattevő

4. ajánlati rész: Pihenőkerti berendezési tárgyak, eszközök
Rendelkezésre álló forrás:
2.164.850.- HUF
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe, székhelye:

Hajdankert Kft.
6600 Szentes, Kurca sor 4.

Nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)

2 164 850 HUF

Szállítási időtartam mértéke

30 nap

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó ajánlat

Nem

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta

Igen

Kiválasztás indoka

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint
műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel
az ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a
Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes körben
igazolta. Ajánlatkérő számára a legjobb
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4)
bekezdése alapján az eljárás nyertese a
megjelölt Ajánlattevő

5. ajánlati rész: Intézményi bútorok, berendezési tárgyak
Eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja szerint (kizárólag érvénytelen ajánlat érkezett)

6. ajánlati rész: Egészségügyi eszközök
Eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerint (nem nyújtottak be legalább két ajánlatot)
7. ajánlati rész: Elektrotechnikai eszközök
Eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerint (nem nyújtottak be legalább két ajánlatot)
8. ajánlati rész: Számítástechnikai eszközök
Rendelkezésre álló forrás:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe, székhelye:
Nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
Szállítási időtartam mértéke

727.440.- HUF
Duna Elektronika Kft.
1183 Budapest, Gyömrői út 99.
484 090 HUF
20 nap

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó ajánlat

Nem

Irreálisan alacsony ár szerinti indoklás szükséges

Igen, csatolta

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta

Igen
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Kiválasztás indoka

9. ajánlati rész: Irodai felszerelési tárgyak
Rendelkezésre álló forrás:

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint
műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel
az ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a
Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes körben
igazolta. Ajánlatkérő számára a legjobb
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4)
bekezdése alapján az eljárás nyertese a
megjelölt Ajánlattevő

279.000.- HUF

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Ajánlattevő neve:

Gilux Hungary Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

1101 Budapest, Kőbányai út 49.Aép.1

Nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)

204 240 HUF

Szállítási időtartam mértéke

7 nap

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó ajánlat

Nem

Irreálisan alacsony ár szerinti indoklás szükséges

Nem

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta

Kiválasztás indoka

Igen
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint
műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat
megfelel az ajánlattételi iratokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése
szerint teljes körben igazolta. Ajánlatkérő
számára a legjobb ár/értékarányú ajánlatot
nyújtotta. A Kbt. 77. § (4) bekezdése alapján
az eljárás nyertese a megjelölt Ajánlattevő

10. ajánlati rész: Gépjármű beszerzés
Eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja szerint (nem nyújtottak be ajánlatot)
11. ajánlati rész: Gépjármű alkalmassá tétele ételszállításra
Eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja szerint (nem nyújtottak be ajánlatot)

Az Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint értékelte –
„a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan - különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális
– szempontok alapján, amelyek között az ár vagy költség is szerepel.”
Kérem szíveskedjenek az elhangzottakat megtárgyalni és döntést hozni.
Gyói Gábor
Nem lehetett egyben kezelni a megnyert pályázati összeget, csoportokra kellett szedni, ahány
tételcsoport kialakult, arra mindre külön kellett a közbeszerzési eljárást lefolytatni. Az
eredményes közbeszerzési eljárás a teljes támogatási összeg 40%-át érinti, a sikertelen
közbeszerzési eljárásokat meg kell ismételni.
A képviselő-testület megtárgyalta az elhangzottakat.
Ezután a képviselő-testület név szerinti szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
106 /2017. ( XI. 06. ) számú határozata
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 számú, ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason”
tárgyú projekthez tartozó nyílt közbeszerzési eljárás döntéshozataláról.
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-4.2.1-15-JN12016-00005 azonosítási számú, ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” tárgyú
projekt közbeszerzési eljárására beérkezett ajánlatokat. A Bíráló Bizottság döntési javaslatát
jóváhagyva névszerinti szavazással döntött az eljárásban érintett Ajánlattevők eredményéről
illetve eredménytelenségéről. Kihirdetésre kerültek a nyertes vállalkozások, az
érvénytelenséget az érintett
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Ajánlattevők kapcsán rögzítette a Képviselő-testület.
Ajánlattevő neve:

Duna Elektronika Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

1183 Budapest, Gyömrői út 99.

Ajánlata érvényes

igen

Ajánlattevő neve:

Agrikon-Alfa Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 136.

Ajánlata érvényes

Nem

Ajánlattevő neve:

Cső-Press Építőipari Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5440 Kunszentmárton, Vörösmarty u. 27.

Ajánlata érvényes

igen

Ajánlattevő neve:

Euro-Expert Team Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 22/a.

Ajánlata érvényes

Nem

Ajánlattevő neve:

Hajdankert Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

6600 Szentes, Kurca sor 4.

Ajánlata érvényes

igen

Ajánlattevő neve:

MLM 2001 Bt.

Ajánlattevő címe, székhelye:

6000 Kecskemét, Csillag utca 8.

Ajánlata érvényes

Nem

Ajánlattevő neve:

Kappa HV Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5000 Szolnok, Uszály utca 22.

Ajánlata érvényes

igen

Ajánlattevő neve:

Iroda-Profil Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

6600 Szentes, Szent Imre herceg u. 12-14

Ajánlata érvényes

igen

Ajánlattevő neve:

ATInox Plusz Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

3524 Miskolc, Mednyánszky út 12. 4.em.1

Ajánlata érvényes

Nem

Ajánlattevő neve:

Gilux Hungary Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

1101 Budapest, Kőbányai út 49.Aép.1

Ajánlata érvényes

igen
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Ajánlattevő neve:

SYSInfo Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5600 Békéscsaba, Jókai utca 23/6.

Ajánlata érvényes

Nem

Ajánlattevő neve:

Szombi-Bau Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

1181 Budapest, Üllői út 592.

Ajánlata érvényes

Nem

Ajánlattevő neve:

Szabó László EV

Ajánlattevő címe, székhelye:

3373 Besenyőtelek, Zrínyi u. 13/a

Ajánlata érvényes

igen

Összefoglalás a legjobb ár/érték arányú ajánlatokra vonatkozóan (kiértékelés)
1. ajánlati rész: Konyhatechnológia
Rendelkezésre álló forrás:

9.896.032.- HUF

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe, székhelye:

Kappa HV Kft.
5000 Szolnok, Uszály utca 22.

Nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)

9 896 032 HUF

Szállítási időtartam mértéke

30 nap

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó ajánlat
Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta

Kiválasztás indoka

Nem
Igen
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint
műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel
az ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a
Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes körben
igazolta. Az egyetlen érvényes és Ajánlatkérő
számára a legjobb ár/értékarányú ajánlatot
nyújtotta. A Kbt. 77. § (4) bekezdése alapján az
eljárás nyertese a megjelölt Ajánlattevő

2. ajánlati rész: Konyha épületgépészeti eszközei
Eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerint (nem nyújtottak be legalább két ajánlatot)
3. ajánlati rész: Rendezvény sátor
Rendelkezésre álló forrás:

980.000.- HUF

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe, székhelye:
Nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
Szállítási időtartam mértéke

Szabó László EV
3373 Besenyőtelek, Zrínyi u. 13/a
980 000 HUF
15 nap

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó ajánlat

Nem

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta

Igen
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Kiválasztás indoka

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint
műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel
az ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a
Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes körben
igazolta. Az egyetlen érvényes és Ajánlatkérő
számára a legjobb ár/értékarányú ajánlatot
nyújtotta. A Kbt. 77. § (4) bekezdése alapján az
eljárás nyertese a megjelölt Ajánlattevő

4. ajánlati rész: Pihenőkerti berendezési tárgyak, eszközök
Rendelkezésre álló forrás:
2.164.850.- HUF
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe, székhelye:

Hajdankert Kft.
6600 Szentes, Kurca sor 4.

Nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)

2 164 850 HUF

Szállítási időtartam mértéke

30 nap

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó ajánlat

Nem

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta

Igen
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint
műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel
az ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a
Kiválasztás indoka
Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes körben
igazolta. Ajánlatkérő számára a legjobb
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4)
bekezdése alapján az eljárás nyertese a
megjelölt Ajánlattevő
5. ajánlati rész: Intézményi bútorok, berendezési tárgyak
Eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja szerint (kizárólag érvénytelen ajánlat érkezett)
6. ajánlati rész: Egészségügyi eszközök
Eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerint (nem nyújtottak be legalább két ajánlatot)
7. ajánlati rész: Elektrotechnikai eszközök
Eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerint (nem nyújtottak be legalább két ajánlatot)
8. ajánlati rész: Számítástechnikai eszközök
Rendelkezésre álló forrás:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe, székhelye:

727.440.- HUF
Duna Elektronika Kft.
1183 Budapest, Gyömrői út 99.

Nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)

484 090 HUF

Szállítási időtartam mértéke

20 nap

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó ajánlat

Nem

Irreálisan alacsony ár szerinti indoklás szükséges

Igen, csatolta

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta

Kiválasztás indoka

9. ajánlati rész: Irodai felszerelési tárgyak
Rendelkezésre álló forrás:

Igen
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint
műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel
az ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a
Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes körben
igazolta. Ajánlatkérő számára a legjobb
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4)
bekezdése alapján az eljárás nyertese a
megjelölt Ajánlattevő
279.000.- HUF
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A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Ajánlattevő neve:

Gilux Hungary Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

1101 Budapest, Kőbányai út 49.Aép.1

Nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)

204 240 HUF

Szállítási időtartam mértéke

7 nap

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó ajánlat

Nem

Irreálisan alacsony ár szerinti indoklás szükséges

Nem

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta

Kiválasztás indoka

Igen
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint
műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat
megfelel az ajánlattételi iratokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése
szerint teljes körben igazolta. Ajánlatkérő
számára a legjobb ár/értékarányú ajánlatot
nyújtotta. A Kbt. 77. § (4) bekezdése alapján
az eljárás nyertese a megjelölt Ajánlattevő

10. ajánlati rész: Gépjármű beszerzés
Eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja szerint (nem nyújtottak be ajánlatot)
11. ajánlati rész: Gépjármű alkalmassá tétele ételszállításra
Eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja szerint (nem nyújtottak be ajánlatot)
Az Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint értékelte –
„a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan - különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális –
szempontok alapján, amelyek között az ár vagy költség is szerepel.”

Felelős: Gyói Gábor – polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Bakos László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Képviselő-testület tagjai
Irattár

II.Napirend
Egyéb aktuális kérdések
1.
Gyói Gábor
A hulladékszállítás kérdése már nagyon sokszor volt a képviselő-testületi üléseken téma, de
mindig úgy volt, hogy nincs valós döntési kompetenciánk ebben a kérdésben. A Tiszazugi
Önkormányzatok Társulása intézi ezeket az ügyeket. Megyénként egy konzorcium oldja meg a
hulladékszállítást. Nálunk a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás lett kijelölve erre
a feladatra. A kistérségi társulásban azt a döntést hozták közösen a polgármesterek, hogy
bizonyos feltételeket próbáljunk meg kiharcolni az integráció kapcsán. Ezeket a feltételeket
Molnár Bálint elnök úr levélben közöte a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulással,
amelyet nagyjából elfogadtak.
Levél tartalma felolvasásra került.
A képviselő-testület megtárgyalta az elhangzottakat.
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
107/2017.(XI.6.) számú határozata
Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának üzletrész vásárlása
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Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Tiszazugi
Önkormányzatok Társulása és a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás közös
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tartson fenn.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása a Azolnok
Megyei Jogú Város és Szolnoki Kistérségi Társulással közösen tulajdonolt üzletrészéből
100.000,-Ft összértékű üzletrészt névértéken megvásároljon.
Határidő: 2017.december 31.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
dr Babák Zoltán jegyző
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
dr Babák Zoltán jegyző
Tiszazugi Önkormányzatok Társulása
2.
Egészségügyi alapellátások körzeteinek módosítása
dr Babák Zoltán
Két rendelet tervezetet terjesztek a képviselő-testület elé, az egyik a védőnői körzet módosítása,
a másik pedig a fogorvosi körzet módosítása. Év elején döntött a képviselő-testület e szelevényi
képviselő-testülettel együtt, hogy a két település egy védőnői körzetet kíván létrehozni, az
ellátás székhelye a gesztor önkormányzat, vagyis Tiszasas. Ez 2018. január 1-től indulna,
vagyis az egy védőnői körzet.
Gyói Gábor
A védőnői ellátás megoldódik, mivel szerencsés volt a munkakör pályáztatása.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi önkormányzati rendeletet
alkotja:
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017. (XI.06.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról
szóló rendelet módosításáról

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások
körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 1/2017 (I. 11.) önkormányzati rendeletének
3.§-a az alábbiak szerint módosul:
„Védőnői körzet
3.§
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A védőnői ellátás Tiszasas és Szelevény községek közigazgatási területén, a két település által
megkötött megállapodás alapján biztosított. Az ellátás székhelye Tiszasas, Rákóczi utca 32.”

Záró rendelkezések
2.§
A rendelet 2018. január 01. napján lép hatályba.

Gyói Gábor
polgármester

dr. Babák Zoltán
jegyző

dr Babák Zoltán
A fogorvosi körzet kialakításánál, vagyis módosításánál Tiszasas település egy fogorvosi
körzetet alkot, Tiszakürttől jönnénk el és Tiszaugon lenne az ellátás.
Gyói Gábor
Tiszaug polgármesterével tárgyaltam ebben az ügyben, megoldódni látszik ez az ellátás is.
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi önkormányzati rendeletet
alkotja:
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017. (XI.06.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról
szóló rendelet módosításáról

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások
körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 1/2017 (I. 11.) önkormányzati rendeletének
3.§-a az alábbiak szerint módosul:
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„Fogorvosi körzet
6.§
Tiszasas Községi Önkormányzat közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot.”

Záró rendelkezések
2.§
A rendelet 2018. január 01. napján lép hatályba.

Gyói Gábor
polgármester

dr. Babák Zoltán
jegyző

Gyói Gábor
A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásáról és a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján második ütemben
támogatási igényt szeretnénk benyújtani, melyhez kérem a képviselő-testület hozzájárulását.
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
108/2017. (XI. 06.) számú határozata
Támogatási igény benyújtása a 2017. évi települési önkormányzatok rendkívüli
támogatására
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megyei önkormányzatok rendkívüli
támogatásáról és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján második ütemben támogatási igényt nyújt be
az önkormányzatok 2017. évi támogatására.

Felelős: Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán jegyző
Határidő: 2017. november 20.

A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Képviselő-testület tagjai
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dr. Babák Zoltán jegyző
Pénzügyi Iroda helyben

Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Gyói Gábor polgármester az ülést bezárta.
Kmf.

……………………..
Gyói Gábor
polgármester

………………………..
dr Babák Zoltán
jegyző

