JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. június 12-én megtartott rendkívüli
képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Antal István Lászlóné, Tábik Andrásné, Varga
András képviselők
Meghívottak: Beke Andrea jegyző, Benedek Miklós műszaki ügyintéző
Polgármester megnyitja az ülést, köszöntötte a képviselőket. Megállapította, hogy Dr.
Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Balázs János és Dr. Dénes Tamás képviselők az ülésről
hiányoznak.
Megállapította, hogy a minősített többség meg van, így a Képviselő-testületi ülés
határozatképes. Ezután ismertette a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pont:

Előadó:

1.) Bag Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő
Tóth Gábor
Iglice Napközi Otthonos Óvoda, Tornacsarnok és
polgármester
Dózsa György művelődési ház épületenergetikai fejlesztése
Megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva építés-szerelési
Vállalkozási szerződés”
2.) Bag község úthálózatának javítása, kátyúzása, aszfaltozása
(árajánlat)

Tóth Gábor
polgármester

3.) Közbiztonsági szoba működtetéséhez települések csatlakozása
- Állásfoglalás

Tóth Gábor
polgármester

4.) Tűzoltó-szerkocsi átadása Hort községnek

Tóth Gábor
polgármester

5.) Egyebek

Tóth Gábor
polgármester

1.) Napirendi pont: „Bag Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő Iglice Napközi
Otthonos Óvoda, Tornacsarnok és Dózsa György Művelődési Ház épületenergetikai
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fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva tárgyú építés-szerelési
vállalkozási szerződés” megnevezésű közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
Tóth Gábor: Máthé Márk közbeszerzőt, hogy tegye meg szóbeli hozzászólását a napirendi
ponthoz.
Máthé Márk: Tájékoztatta a jelenlévő képviselőket, hogy a Közbeszerzési bizottság
megnézte a beérkezett pályázatokat. Az ajánlattételi felhívást három vállalkozásnak küldték
meg, kettő tett ajánlatott a megadott határidőre az alábbiak szerint:
1.) Tarna-Invest Kft- nél nem volt egyértelmű az árazási technika ezért egy pont levonásra
került. A felvilágosítás kérdésre az írásos válasz elfogadható.
2.) Pest-Bau Kft-nél mind a három intézménynél árazási hiba volt és hiányosságok is voltak.
Az elküldött email-re a visszajelzés, hogy megkapták megérkezett, azonban a felvilágosítás
kérésre nem jött válasz.
A Tarna-Invest határidőre benyújtott egy nyilatkozatot mint említettem az árazási technikáról.
Válasza elfogadható volt.
A Közbeszerzési bizottság a Tarna-Invest Kft ajánlatát fogadta el, mely 14.000 Ft-al
alacsonyabb, mint a pályázat tervezett összege.
Közbeszerzési eljárás eredményes lett.
Varga András: Az éves bevétele a Tarna-Invest Kft-nek százmilliós volt, bízik benne, hogy
bagi vállalkozók is kapnak ebben a munkában megbízást.
Tóth Gábor: Tájékoztatásul elmondta, hogy már az előkészítésben is besegítettek a bagi
vállalkozók.
Máthé Márk: A szerződésben a 10 %-ot meghaladó alvállalkozót kell beírni!
Tóth Gábor: Az iskola felújításánál is bagi vállalkozók dolgoztak.
Antal Istvánné: Mi a garancia, hogy a bagi vállalkozókat bevonják?
Tóth Gábor: Van egy nyertes pályázó és létfontosságú, hogy beinduljon a kivitelezés.
Antal Istvánné: Megkérdezte, hogy miért ezeket a vállalkozókat hívták meg?
Varga András: Ezzel vannak fenntartásai!
Tábik Andrásné: Bízik benne, hogy nem bukik bele a kivitelező és a részszámlák beadása
után azok összegét le lehet hívni.
Benedek Miklós: Például az óvodában gyorsan kell a munkát elvégezni, nem lesz túl sok
részszámla.
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Tóth Gábor: Megköszönte a hozzászólásokat és felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg
döntésüket „Bag Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő Iglice Napközi Otthonos
Óvoda, Tornacsarnok és Dózsa György Művelődési Ház épületenergetikai fejlesztése
megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva tárgyú építés-szerelési vállalkozási
szerződés” megnevezésű közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása ügyében. A
közbeszerzési bizottság a Tarna-Invest Kft. ajánlatát fogadta el.

A Képviselő-testület a Kbt. Rendelkezése alapján névszerinti szavazással az alábbi
határozatot hozta: Antal Istvánné igen, Tábik Andrásné igen, Tóth Gábor igen, Varga András
igen.

27/2014. (VI.12.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében
eljárva az alábbi határozatokat hozta:
A „Bag Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő Iglice Napközi Otthonos Óvoda,
Tornacsarnok és Dózsa György Művelődési Ház épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrás hasznosítással kombinálva tárgyú építés-szerelési vállalkozási szerződés”
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja mindhárom részajánlat vonatkozásában. Az
eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki:
Neve:
Székhely címe:

Tarna-Invest Kft
1112 Budapest, Rákó út 51. III. em. 5.

1. rész: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár – 2191 Bag, Petőfi tér 1 hrsz. 129
Nettó ajánlati ár (HUF):

50 200 111.- Ft

2. rész: Iglice Óvoda – 2191 Bag, Sport u. 01. hrsz: 130
Nettó ajánlati ár (HUF):

29 634 778.- Ft

3. rész: Tornacsarnok – 2191 Bag, Szent András utca 41 hrsz.: 766/3
Nettó ajánlati ár (HUF):

61 721 341.- Ft

Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlat tartalmazza a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást mindhárom részajánlat vonatkozásában.
a.) Felhatalmazza a Polgármestert az írásbeli összegezés kiküldésére (eredmény
kihirdetésre) és a szerződés megkötésére.
Határidő: 2014. június 30.
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Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
2.) Napirendi pont:
(árajánlat)

Bag község úthálózatának javítása, kátyúzása, aszfaltozása

Tóth Gábor: Tájékoztatásul elmondta, hogy Hévízgyörk településen dolgozik a
Multipoolex General Kft, mely aszfaltozást, kátyúzást végez.
Településünkön is jó lenne kátyúzást és egyes utcákban aszfaltozást csináltatni, mivel igen
balesetveszélyes helyek vannak, ilyen például a buszmegállók környezete, az Arany János
utca, Rét utca, óvoda környéke és még lehetne sorolni, de ezek a helyek, amelyek
sürgősek.
Készült egy lista, amelyen árajánlat is van.
Ezekre a munkákra egy tízmillió forintot mer bevállalni. Javaslatokat kért a képviselőktől,
hogy hol kellene még javításokat végezni.
Antal Istvánné: Nagyon jónak tartja polgármester úr javaslatát. Nem érti, hogy a Diófa
utca miért szerepel benne?
Benedek Miklós: Elmondta, hogy a mai nap voltak kint és az eső kimosta az út közepén
az aszfaltot.
Antal Istvánné: A KPM-nek kellene a főutat karbantartani javasolta, hogy különítsék el a
számlákat.
Tóth Gábor: A községünkön áthaladó főút a Monori Igazgatósághoz tartozik. Javasolta,
hogy készüljön fénykép és a számlához, majd mellékelni kell, de nem lehet hagyni a
buszmegállók környékét, hogy így maradjon.
Varga András: Ő is jónak tartja a javaslatot, de ez az útjavítás nem szerepelt a
költségvetésben! Megkérdezte, hogy most honnan lett erre pénz? Megvárná a projekt
végét, októberben ideális idő lenne az aszfaltozásra. Nem tudja, hogy most miért ilyen
fontos, amikor már tíz éve így van.
Tóth Gábor: Nem szerepelt a költségvetésben, de ha valakinek ebből balesete lesz, akkor
az önkormányzatnak kell fizetnie. Továbbá most van rá pénz.
Antal Istvánné: Most van itt a vállalkozó lehet, hogy többe kerülne, ha újból ki kellene
vonulniuk. 2006. óta így néz ki a fő út, a Hunyadi térnél balesetveszélyes a kijövetel, a
Rét utca is borzasztóan néz ki. Nem tudja a felelősséget vállalni, ha bármilyen baleset
történik.
Tóth Gábor: Amennyiben szeptemberben készítik, akkor azt mondják, hogy kampány.
Tábik Andrásné: Az a problémája, hogy ő már javasolta a Rét utcát és akkor mereven el
lett utasítva, az év elején fel sem merült, akkor nem beszéltünk erről. Ezt így nem tudják
elfogadni.
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Tóth Gábor: Korábban nem volt pénz erre, az igaz hogy most találtuk meg a vállalkozót
és láttuk a munkájukat.
Ebben a költségvetési ajánlatban a Rét utcát egy 10 cm aszfalttal borítanák, így lenne
megoldva hosszú távra de persze nem örökre. Most adott a lehetőség viszonylag
megfizethető áron van.
Tábik Andrásné: Reméli, hogy nem egy-két hónapra fog szólni, a fejlődést támogatja,
polgármester úré a felelősség.
Varga András: A Szentlászlói út baloldala már 40 éve úgy néz ki. Javasolta, hogy vegyék be
ezt a részt is.
Önálló képviselői indítványként javasolta a Szentlászlói út aszfaltozását.
Tóth Gábor: A vállalkozótól egy kiegészítő árajánlatot kell kérni a Szentlászló útra.
Javasolta, hogy Varga képviselő úr és Benedek úr menjen ki a Szentlászló útra és nézzék meg,
hogy mekkkora az a terület.
Javasolta, hogy az Arany János utcára beadott árajánlatból a felső részt mindenféleképpen,
az alsó részt pedig egy későbbi időpontban javíttassák meg. Ezután felkérte a képviselőtestületet, hogy hozzák meg döntésüket az elhangzott módosításokkal.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
28/2014. (VI.12.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében
eljárva az alábbi határozatokat hozta:
A Képviselő-testület élet és vagyonbiztonság szempontjából az utak kátyúzását elfogadta.
Ilyen a Csintoványi utca, Sport utca kereszteződése, Hathegy utca, Rét utca – Rózsa Ferenc
utca kereszteződés, üzletház előtti terület és a négy fő úton lévő buszmegállók kátyúzása.
Arany János utca felső szakasza melegen hengerelt aszfalttal, Szentlászlói út felső része.
A Képviselő-testület figyelembe véve Varga András képviselő önálló indítványát –
Szentlászlói út aszfaltozását - Bag útjainak rendbetételét a fentiekben határozza meg.
Megbízza a polgármestert, hogy a Multipoolex General Kft-vel a szerződést olyan módon
kösse meg, hogy tízmillió forint keretben végezze el a település útjainak aszfaltozását,
kátyúzását és buszmegállóinak kijavítását.
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Határidő: július 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: műszaki ügyintéző

3.) Napirendi pont: Közbiztonsági szoba működtetéséhez települések csatlakozása
-

Állásfoglalás

Tóth Gábor: Javasolta a testületnek, hogy a szomszéd településeknek tegyenek ajánlatot,
hogy az Önkormányzat által létrehozott közbiztonsági megfigyelő helyiség működtetéséhez
csatlakozhatnak.
Tábik Andrásné: Erről nem volt előterjesztés.
Tóth Gábor: Szóbeli előterjesztés van. Elmondta, hogy amióta az intézményeket felszereltük
riasztóval, azóta nincsenek betörések.
Tábik Andrásné: Megkérdezte, hogy kit lehet javasolni a közbiztonsági rendszer
működtetésére és a megfigyelésre?
Tóth Gábor: Akinek van közterület felügyeletre jogosultsága, azt lehet alkalmazni.
Ezután felkérte a testületet, hogy a környék településeinek ajánlják fel a közbiztonsági
rendszerhez való csatlakozást.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
29/2014. (VI.12.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében
eljárva az alábbi határozatokat hozta:
Bag Önkormányzata felajánlja a környék településeinek annak lehetőségét, hogy a Bag
Önkormányzat által létrehozott közbiztonsági megfigyelő helyiség működtetéséhez
csatlakozzanak.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
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5.) Napirendi pont: Tűzoltó-szerkocsi átadása Hort községnek
Tóth Gábor: Törökszentmiklós önkormányzatától kaptunk örökös használatra tűzoltószerkocsit. Próbálkozott önkéntes tűzoltó egyesület létrehozására javaslatot tenni, de nem volt
rá érdeklődés.
A Gödöllői Katasztrófavédelemnek felajánlottuk, de nem tartanak rá igényt, viszont Hort
Község Önkormányzatának szüksége lenne rá.
Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá Hort Község Önkormányzatának
átadják a tűzoltó-szerkocsit.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

30/2014. (VI.12.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében
eljárva az alábbi határozatokat hozta:
A Törökszentmiklós Önkormányzatától használatba kapott tűzoltó-szerkocsit átadását Hort
Önkormányzatának javasolja Törökszentmiklós Önkormányzata felé.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Ezután a polgármester zárt ülést rendelt el, mivel személyi kérdésekről tárgyalnak.

-k.m.f.-

Tóth Gábor
polgármester

Beke Andrea
jegyző

