Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
____________________________
Szám:301/ 47-32 /2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 17-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli testületi
üléséről.
Jelen voltak:

Mlinkó István
Deák Attila
Király László
Kurucz Attila

polgármester

képviselők

dr.Holéczy- Kőrösi Boglárka osztályvezető, a jegyző megbízottja
Bende István képviselő igazoltan van távol.
Mlinkó István polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja,
hogy az 5 tagú Képviselő-testületből 4 tag jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A meghívó szerinti napirendeket javasolja tárgyalni az alábbi módosítással:
1. Rendezési terv módosítás
2. KLIK további tanteremigény megtárgyalása
3. Falugondnoki autó közbeszerzési eljárás eredményhirdetés
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel.
A Képviselő-testület 4 igen szavazat mellett elfogadta az ülés napirendjét.
(A meghívót jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.)
(A megbízást jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)
(A jelenléti ívet jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)

Mlinkó István polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az ülés napirendjét és
a tárgyalás menetét a fenti szavazati arányokkal elfogadta és meghozta az alábbi:
76/2015. (08.17.) számú h a t á r o z a t o t :
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint állapítja meg:

Az ülés n a p i r e n d j e :
1. Rendezési terv módosítás
Előadó: Mlinkó István polgármester
2. KLIK további tanteremigény megtárgyalása
Előadó: Mlinkó István polgármester
3. Falugondnoki autó közbeszerzési eljárás eredményhirdetés
Előadó: Mlinkó István polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Rendezési terv módosítás
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A 0225/77 és 0225/80. hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásának földhivatali záradékolási
kérelméhez a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges. A Rendezési Tervben a belterületbe
vonás figyelembe lett véve, így javaslom, járuljunk hozzá.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
77/2015. (08.17.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0225/77 hrsz.-ú ingatlan
belterületbe vonásához a jelenleg hatályos Rendezési Tervnek és Helyi Építési szabályzatnak
megfelelően hozzájárul.
Felelős: Mlinkó István polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
78/2015. (08.17.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0225/80 hrsz.-ú ingatlan
belterületbe vonásához a jelenleg hatályos Rendezési Tervnek és Helyi Építési szabályzatnak
megfelelően hozzájárul.
Felelős: Mlinkó István polgármester
Határidő: azonnal
Jenei Tamás kéri továbbá a 087/12, /27, /29, /62, /97, /98, /164, /165 hrsz-ú ingatlanainak erdő
övezeti módosítását kertgazdasági nem szőlőkataszteri övezetbe történő sorolásával. Mészáros
Dávid kéri továbbá a 087/175 hrsz-ú közút 087/51, /52, /53, /55, /138, /139 és a 093/23 hrszek között húzódó szakaszának útként való megszüntetését és mezőgazdasági területbe való
vonását, egyben vételi ajánlatot tett az útrészletre vonatkozóan. Javaslom, hogy a vételi
ajánlat elfogadását később tárgyaljuk meg, azonban a rendezési terv módosítását indítsuk el.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
79/2015. (08.17.) határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának képviselő-testülete Mészáros Dávid kérését támogatja,
melyben kéri a 087/175 hrsz-ú közút 087/51, /52, /53, /55, /138, /139 és a 093/23 hrsz-ek
között húzódó szakaszának útként való megszűntetését és mezőgazdasági területbe való
vonását.
Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hatályos településrendezési eszközöket fenti
kérésnek megfelelően módosítassa azzal a feltétellel, hogy a módosítás költségeit a kérelmező
viseli.
Felelős: Mlinkó István polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
80/2015. (08.17.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának képviselő-testülete Jenei Tamás kérését támogatja,
melyben kéri a 087/12, /27, /29, /62, /97, /98, /164, /165 hrsz-ú ingatlanainak erdő övezeti
módosítását kertgazdasági nem szőlőkataszteri övezetbe történő sorolásával.
Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hatályos településrendezési eszközöket fenti
kérésnek megfelelően módosítassa azzal a feltétellel, hogy a módosítás költségeit a kérelmező
viseli.
Felelős: Mlinkó István polgármester
Határidő: azonnal
2. KLIK további tanteremigény megtárgyalása
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balatonfüredi Tankerülete, mint vagyonkezelő a
pécselyi iskolaépület tekintetében további két tanterem használatára nyújtotta be igényét,
amely igényt a fennálló vagyonkezelői szerződésre és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 76. §-ára tekintettel kötelesek vagyunk teljesíteni, így javaslom a hozzájárulást
a vagyonkezelői szerződés módosításához.
Deák Attila képviselő: A jelenlegi jogi helyzetben szerintem nem szerencsés, hogy ezt a
kérést teljesítsük. A tulajdoni hányadunk aránya miatt azonban nincs sok beleszólásunk. A per
számunkra kedvezőtlen kimenetele esetén akár még kártérítés kifizetése is lehetséges.
Mlinkó István polgármester: A jogszabály szerint azonban a kérést mindenképpen
teljesítenünk kell.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 1 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:
81/2015. (08.17.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Balatonfüredi Tankerülete által benyújtott, további két tanterem vagyonkezelésbe
vétele iránti igényét megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.
Felhatalmazza a polgármestert a módosított vagyonkezelői szerződések és kapcsolódó egyéb
megállapodások aláírására.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pécsely Község
Polgármesterét, hogy a jelenleg az épület használatára jogosult Balaton-felvidéki Nemzeti

Oktatási Nevelési Alapítvánnyal a használat változásának tényét, illetve mértékét közölje
figyelemmel a vagyonkezelő döntésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
10:25 perckor Dr. Glavanits Judit, a Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke bejön a
terembe és tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Bíráló Bizottság meghozta döntését a
falugondnoki autó közbeszerzési eljárását illetően.
3. Falugondnoki autó közbeszerzési eljárás eredményhirdetés
Dr. Glavanits Judit, a Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke :Az ajánlattételi határidő
lejártáig benyújtott ajánlatok bontására 2015. augusztus 17-én 8 óra 00 perckor került sor.
Ajánlatot az alábbi ajánlattevő adott:
Név: AUTÓ-NEXUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cím: 8200 Veszprém, Észak-keleti útgyűrű 12.
Ajánlati ár: nettó 7.980.000.- Ft, bruttó 10.084.650.- Ft.
Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről készített jegyzőkönyv az ajánlattevőknek
kiküldésre kerül 2015. augusztus 17-én.
Hiánypótlási eljárás lefolytatására nem volt szükség.
Ajánlatkérő jogszabályi kötelezettségének [310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 2-3 §.] eleget
téve ellenőrizte az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat nyilvántartásából, valamint az Art. szerinti
köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlattevő kizáró okokra vonatkozó
nyilatkozatainak megfelelőségét.
A Bírálóbizottság tagjai megvizsgálták az ajánlatot, annak árajánlati és műszaki tartalmi
részét, és megállapította, hogy az ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatály
alatt, az ajánlat az előírásoknak megfelelően került elkészítésre és benyújtásra. A
Bírálóbizottság a benyújtott ajánlathoz mellékelt nyilatkozatok és dokumentumok alapján
megállapította, hogy a AUTÓ-NEXUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém,
Észak-keleti útgyűrű 12.) alkalmas a szerződés teljesítésére.
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, mint bírálati szempontra tekintettel, és arra
tekintettel, hogy az eljárásban csak egy ajánlattevő tett érvényes ajánlatot, a Bírálóbizottság
egyhangú szavazással az alábbi megállapításokat tette:
A közbeszerzési eljárásban a legkedvezőbb ajánlatot a AUTÓ-NEXUS Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Észak-keleti útgyűrű 12.) ajánlattevő tette nettó 7.980.000
Ft, azaz nettó hétmillió kilencszáznyolvanezer forintos ajánlatával.
A fentiek alapján javasolják a Döntéshozónak, hogy
1. Állapítsa meg, hogy a Kbt. 122/A. § alapján indított közbeszerzési eljárásban
eredményes volt.
2. A AUTÓ-NEXUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Észak-keleti
útgyűrű 12.) által benyújtott ajánlatot nyilvánítsa érvényesnek.

3. Hirdesse ki az eljárás nyertesének a AUTÓ-NEXUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(8200 Veszprém, Észak-keleti útgyűrű 12.) ajánlattevőt, és kezdeményezze a nyertes
ajánlattevővel a szerződés megkötését.
Mlinkó István polgármester: Fentiek alapján javaslom, hogy fogadjuk el a Bíráló Bizottság
javaslatát.
82/2015. (08.17.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Kbt. 122/A. §
alapján indított közbeszerzési eljárás eredményes volt, az AUTÓ-NEXUS Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Észak-keleti útgyűrű 12.) által benyújtott ajánlatot
érvényesnek nyilvánítja.
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az eljárás nyertesének az AUTÓNEXUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Észak-keleti útgyűrű 12.)
ajánlattevőt hirdeti ki, és kezdeményezi a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötését.
Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
Mlinkó István polgármester: Kérdezi van-e kérdés, észrevétel.
Mlinkó István polgármester: Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést
10:30 órakor bezárta.
k. m. f

Mlinkó István
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

dr.Holéczy- Kőrösi Boglárka
osztályvezető

