TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETE
2017. június 07-én
MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK
a)
b)
c)
d)

jegyzőkönyve,
napirendje,
határozatai: 142-144.
rendelete: -

NAPIRENDEK
1.
Előterjesztés a TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00033 pályázattal kapcsolatos közbeszerzési
eljárás eredményéről szóló 108/2017. (V.18.) Kt. számú határozat módosításáról
2.

Előterjesztés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra kötendő finanszírozási szerződésről

3.

Előterjesztés a fogyatékos ellátásra kötendő finanszírozási szerződésről
ZÁRT ÜLÉS

4.
A Tiszavasvári Sportegyesület TAO pályázata felhalmozási része saját erejének
biztosításához szükséges hitel felvételéről szóló döntésről
5.

Egyebek

Készítette: Hériné Bodnár Anita jegyzőkönyv-vezető
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

2017. június 07-én megtartott Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről.

Helye:

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme
(4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Jelen vannak:

Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester, Munkácsi Mihály
alpolgármester, Bakné Répási Ágnes, Balogh Sándor, Dr. Rojkó László,
Kovácsné Nagy Julianna, Ráduly Zsolt, Szabó Krisztián, Szőke Zoltán
képviselők

Távol maradt:

Balázsi Csilla, Császár József Sándor képviselők

Meghívottként részt vettek:
Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Petruskáné dr. Legez Tímea
osztályvezető, Girus András osztályvezető, Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka Kornisné Liptay
Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, TIVESZ Kft. ügyvezetője, Gáll
Antalné Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője, Pethe László TISZATÉR
Társulás vezető menedzsere, Gáll Attila köztisztviselő
Meghívottként távolt maradt: Dr. Hosszú József Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője
Jegyzőkönyv-vezető: Hériné Bodnár Anita
Fülöp Erik polgármester:
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 10 fő képviselő volt jelen.
Javasolta Egyebek 1. pontként felvenni az „Előterjesztés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra
kötendő finanszírozási szerződésről” és Egyebek 2. napirendi pontként „Előterjesztés a
fogyatékos ellátásra kötendő finanszírozási szerződésről”, valamint zárt ülésen 5. napirendi
pontban „A Tiszavasvári Sportegyesület TAO pályázata felhalmozási része saját erejének
biztosításához szükséges hitel felvételéről szóló döntésről” című előterjesztést. Majd kérte, hogy
szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának elfogadásáról.
A Képviselő–testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a napirendi pontok tárgyalását.
A meghívóban meghirdetett és a Dr. Fülöp Erik által javasolt napirendi pontokat az alábbiak
szerint fogadta el és tárgyalta meg a Képviselő-testület:

NAPIRENDEK
1. Előterjesztés a TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00033 pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás
eredményéről szóló 108/2017. (V.18.) Kt. számú határozat módosításáról
2. Előterjesztés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra kötendő finanszírozási szerződésről
3. Előterjesztés a fogyatékos ellátásra kötendő finanszírozási szerződésről
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4. Egyebek

Zárt ülés
5. A Tiszavasvári Sportegyesület TAO pályázata felhalmozási része saját erejének
biztosításához szükséges hitel felvételéről szóló döntésről

Tárgy (1.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00033 pályázattal kapcsolatos
közbeszerzési eljárás eredményéről szóló 108/2017. (V.18.) Kt. számú
határozat módosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Témafelelős szóbeli kiegészítése:
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető szóbeli kiegészítése:
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a szerződéses főösszeg változása miatt a már megkötött
vállalkozási szerződés módosítására jogi szempontból két lehetőség van. Az egyik a szerződés
módosítása, - e szerint került kiküldésre a határozat-tervezet-, a másik pedig a szerződés
megszüntetése és új vállalkozási szerződés megkötése. A közbeszerzési eljárásért felelős Kft.
szóbeli állásfoglalása alapján a megszüntetés és az új szerződés megkötése illeszthető bele ebbe
a közbeszerzési eljárásba. Ezért a kiküldött határozat-tervezet 2. pontját javasolta módosítani
úgy, hogy a képviselő-testület kezdeményezi a már megkötött vállalkozási szerződés
megszüntetését és elfogadja az új vállalkozási szerződést a határozat-tervezet 1. pontjában foglalt
változásokkal, tehát, ami a főösszeg változására vonatkozik. Továbbá felhatalmazza a
polgármestert ezek aláírására.
Gáll Attila köztisztviselő:
Elmondta, hogy miért is volt szükség a határozat módosítására. Május 18-án született Képviselőtestületi határozat, ami lezárta a közbeszerzési eljárást, azt eredményesnek mondta ki és a NyakÉp Kft.-t hirdette ki az eljárás nyertesének. Elkészült a határozat alapján az összegezés az eljárás
lezárásáról, ami minden érintettnek megküldésre került. A Magyar Államkincstár ezt követően
több észrevételt tett, illetve a tényállás tisztázására hívta fel az Önkormányzatot, aminek június
08. volt a határideje. Ennek alapján több számítási hiba illetve dátum eltérés volt, melynek során
két ajánlattevőt nyilatkozattételre kért fel az Önkormányzat. Ennek a határideje előző nap volt.
Ezt teljesítették, illetve a közbeszerzést bonyolító szervezet elvégezte ezeket a számításokat, amit
szintén minden érintettnek megküldött. A Nyak-Ép Kft. ajánlatában is fordultak elő számszaki
hibák, melynek alapján nettó 4 668 forinttal megemelkedett a netto ajánlati ár. Átruházott
hatáskör gyakorlásáról szóló döntés született, hogy az önkormányzat költségvetésében ezt a nettó
4 668 forintot biztosítani tudják. Szükség volt a közbeszerzési bíráló bizottság újbóli
összehívására, mely előző napon meg is történt. A bizottság megállapította, hogy a
nyilatkozattevők ajánlata továbbra is érvényes, illetve, hogy ezekkel a változásokkal együtt
továbbra is a Nyak-Ép Kft. adta a legjobb ár-érték ajánlatot. Amennyiben a képviselő-testület
elfogadja a határozat módosítását, akkor egy új összegezés kerül kiküldésre, és aminek a
határidejére az eredetihez képest 20 napon belül van lehetőség, ami pontosan a mai napon jár le,
így eleget tudnak tenni a közbeszerzési eljárással kapcsolatos törvényi kötelezettségeknek.
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Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta azzal, hogy a kiküldött
határozat-tervezet 2. pontja módosul úgy, hogy a képviselő-testület kezdeményezi a már
megkötött vállalkozási szerződés megszüntetését és elfogadja az új vállalkozási szerződést a
határozat-tervezet 1. pontjában foglalt változásokkal, tehát, ami a főösszeg változására
vonatkozik. Továbbá felhatalmazza a polgármestert ezek aláírására.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
142/2017. (VI.7.) Kt. számú
határozata
a TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00033 pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás
eredményéről szóló 108/2017. (V.18.) Kt. számú határozat módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1.
a TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00033 pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás
eredményéről szóló 108/2017. (V.18.) Kt. számú határozat 3. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
Eredeti szövegrész:
„3. NYAK-ÉP Kft.-t hirdeti ki a közbeszerzési eljárás nyertesének és felhatalmazza a
polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére nettó 44.988.224,- Ft összegben.”
Módosított szövegrész:
„3. NYAK-ÉP Kft.-t hirdeti ki a közbeszerzési eljárás nyertesének és felhatalmazza a
polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére nettó 44.992.892,- Ft összegben.”
2. 1 Kezdeményezi a 108/2017. (V.18.) Kt. számú határozat alapján a NYAK-ÉP Kft-vel a
„Tiszavasvári Kabay konyha korszerűsítése és agrárlogisztika kialakítása” című projekt
közbeszerzési eljárása során megkötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetését.
2.2 Felhatalmazza a polgármestert a 2.1 pontban meghatározott szerződést megszüntető okirat
aláírására.
3.1 Elfogadja a NYAK-ÉP Kft-vel a „Tiszavasvári Kabay konyha korszerűsítése és
agrárlogisztika kialakítása” című projekt kivitelezésére e határozat 1. pontjában foglalt
módosítás figyelembevételével kötendő vállalkozói szerződést.
3.2 Felhatalmazza a polgármestert a 3.1 pontban meghatározott szerződés aláírására.
4. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az ajánlattevőket és gondoskodjon a
módosításra vonatkozó tájékoztató hirdetmény megjelentetéséről.
Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (2.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra
finanszírozási szerződésről
Dr. Fülöp Erik polgármester
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

kötendő

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
143/2017. (VI.07.) Kt. számú
határozata
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2017. évi finanszírozása, nyilatkozat szerződéses
összeg elfogadásáról, szerződéskötési szándékról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szóló „Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás 2017. évi finanszírozása, nyilatkozat szerződéses összeg elfogadásáról,
szerződéskötési szándékról” szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:
I.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) SZGYFIKT/12.744/2017. számú megkeresésére, a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti
Központ (a továbbiakban: Kornisné Központ) 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. sz. alatti
intézmény által – ellátási szerződés keretében állami feladatként – működtetett
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása vonatkozásában - az SZGYF
szerződéskötési ajánlatára - az alábbiak szerint nyilatkozik:
Az SZGYF fenti hivatkozási számú megkeresésben, „A 2017. évre meghatározott működési
támogatás összege:
- alaptámogatás: 500 000.-Ft.,
- teljesítménytámogatás: 4.182.000.-Ft.,
- összes működési támogatás: 4.682.000.-Ft.” szövegrészben
2017. január 01- 2017. december 31. napjáig terjedő finanszírozási időszakra
meghatározott összeg elfogadásáról dönt, kifejezi szerződéskötési szándékát.
II. Felkéri a polgármestert, hogy a döntést küldje meg a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester
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Tárgy (3.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a fogyatékos ellátásra
szerződésről
Dr. Fülöp Erik polgármester
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

kötendő

finanszírozási

Témafelelős szóbeli kiegészítése:
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző:
Módosítási javaslata és kiegészítése volt a napirenddel kapcsolatban. A költségterv kiküldésre
került a képviselő-testület részére a fogyatékos ellátás vonatkozásában. Ebben a saját forrás 63
453 300 Ft és az igényelt támogatás 124 644 055 Ft. Ebben már szerepel a minimál bér miatti
bérköltség is, és ezért is javasolták az SZGYF szerződés kötési ajánlatára 122 995 488 Ft helyett
a 124 644 055 Ft támogatás igénylését. További javaslata volt, hogy a határozat-tervezet
egészüljön ki azzal, hogy a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy szükség
esetén a további egyeztetéseket, nyilatkozatokat, módosító javaslatokat megtehesse. Ennek
eredményéről a testületet tájékoztatja és a szerződés is a testület elé fog kerülni. Javasolta még a
megkeresésnek az iktatószáma mellé az SZGYF Főigazgatóság 12-8-97/2017 számú megkeresés
mellett még azt szerepeltetni, hogy ez az SZGYF szerződéskötési ajánlata, és erre fejezi ki a
testület a szerződéskötési szándékát.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős áltat tett
kiegészítéssel.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
144/2017. (VI.07.) Kt. számú
határozata
Fogyatékos személyek otthonának 2017. évi finanszírozása, nyilatkozat szerződéses összeg
elfogadásáról, szerződéskötési szándékról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szóló „Fogyatékos személyek
otthonának 2017. évi finanszírozása, nyilatkozat szerződéses összeg elfogadásáról,
szerződéskötési szándékról” szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:
II.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) SZGYFIKT/12.897/2017. számú megkeresésére, a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti
Központ (a továbbiakban: Kornisné Központ) 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. sz. alatti
intézmény által – ellátási szerződés keretében állami feladatként – működtetett fogyatékos
személyek részére nyújtott bentlakásos ellátás finanszírozása vonatkozásában - az SZGYF
szerződéskötési ajánlatára - az alábbiak szerint nyilatkozik:
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Kifejezi szerződéskötési szándékát, azonban az SZGYF fenti hivatkozási számú
megkeresésben, „A 2017. évre meghatározott működési támogatás összege: 122 995 488
Ft.” szövegrészben 2017. január 01- 2017. december 31. napjáig terjedő finanszírozási
időszakra meghatározott összeg helyett az alábbi összesen: 124 644 055 Ft, azaz
százhuszonnégy millió hatszáznegyvennégyezer ötvenöt Ft. finanszírozási összeggel
javasolja megkötni a szerződést.
II. 1. Felhatalmazza a polgármestert – szükség esetén - a további egyeztetések lefolytatására,
nyilatkozatok-, módosító javaslat megtételére, azzal, hogy annak eredményéről tájékoztassa a
képviselő-testületet.
II.2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntést küldje meg a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság részére.
Határidő: azonnal,
II.1. pont: esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester

Egyebek (4.np.):
Kérdés és felvetés egyebek napirendi pont alatt nem hangzott el.

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a rendkívüli ülést Dr. Fülöp Erik
polgármester bezárta, a képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját.

k.m.f.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
jegyző
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