Szám: U/197-3/2019.

BÉB
Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. április 15. napján 18 órakor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8565 Béb, Kossuth u. 14.
Szám: U/197-3/2019.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Béb Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 15. napján 18 órakor
megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye: Béb - tanácsterme
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testületi tagok: Brunner Imre polgármester, Tóth Zoltán alpolgármester, VargaVölfinger Krisztina, Török László, Mehringer Györgyné képviselők
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző

Brunner Imre polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen
valamennyi képviselő megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő
napirendek megtárgyalását.

NAPIREND:
Előadó:

Tárgy:
1. VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 önkormányzati utak
karbantartását segítő gépbeszerzések közbeszerzési
ajánlatokról döntés

Brunner Imre
polgármester

2. Vegyes ügyek

Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
Béb Önkormányzat Képviselő-testület határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
veszi a polgármester előterjesztését a napirendre
vonatkozóan.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d: VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 önkormányzati utak karbantartását segítő
gépbeszerzések közbeszerzési ajánlatokról döntés
E l ő a d ó : Brunner Imre polgármester
(Előterjesztés az U/45/2019. sz. üi. alapján)
Brunner Imre polgármester elmondja, hogy a beadott ajánlatokra vonatkozóan szükséges
megállapítani azok érvényességét. Ismerteti a közbeszerzési bírálóbizottság jegyzőkönyvét és
a bírálati lapokat.
Felsorolja az érvényes ajánlatokat adó vállalkozásokat, és ajánlatuk értékelésre kerülő
elemeit:
1. Ajánlattevő neve: SZAL-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 3527 Miskolc Sajó út 4.
Rész neve: Béb Község Önkormányzata (2)
1. Nettó ajánlati ár (Ft): 6.260.000
2. Hibabejelentéstől számítva a hibaelhárítás megkezdésének időtartama (egész óra)
(min. 3 óra, max.72 óra): 3
3. Jótállás vállalt időtartama előírt jótálláson felül (Egész hónapok száma a kötelezően
előírt minimum 12 hónap (1 év) időtartamon felül: min 0, max. 36 hónap): 12
Felsorolja az érvénytelen ajánlatokat adó vállalkozásokat, és ajánlatuk értékelésre kerülő
elemeit:
1. Ajánlattevő neve: Royal Marine Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Székhelye: 6045 Ladánybene Fő utca 52.
Rész neve: Béb Község Önkormányzata (2)
1. Nettó ajánlati ár (Ft): 7.860.000
2. Hibabejelentéstől számítva a hibaelhárítás megkezdésének időtartama (egész óra)
(min. 3 óra, max.72 óra): 3
3. Jótállás vállalt időtartama előírt jótálláson felül (Egész hónapok száma a kötelezően
előírt minimum 12 hónap (1 év) időtartamon felül: min 0, max. 36 hónap): 12
2. Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 6060 Tiszakécske Oláhházi Dűlő 18.
Rész neve: Béb Község Önkormányzata (2)
1. Nettó ajánlati ár (Ft): 5.550.000
2. Hibabejelentéstől számítva a hibaelhárítás megkezdésének időtartama (egész óra)
(min. 3 óra, max.72 óra): 6
3. Jótállás vállalt időtartama előírt jótálláson felül (Egész hónapok száma a kötelezően
előírt minimum 12 hónap (1 év) időtartamon felül: min 0, max. 36 hónap): 36
3. Ajánlattevő neve: Contstar Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Székhelye: 1122 Budapest Határőr Út 38.
Rész neve: Béb Község Önkormányzata (2)
1. Nettó ajánlati ár (Ft): 14.070.000
2. Hibabejelentéstől számítva a hibaelhárítás megkezdésének időtartama (egész óra)
(min. 3 óra, max.72 óra): 24
3. Jótállás vállalt időtartama előírt jótálláson felül (Egész hónapok száma a kötelezően
előírt minimum 12 hónap (1 év) időtartamon felül: min 0, max. 36 hónap): 0
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Kéri a képviselőket döntésük meghozatalára.
Horváth Mária jegyző elmondja, hogy a döntést kéri név szerinti szavazással kell meghozni a
Kbt. 27. § (5) kezdése alapján.
Horváth Mária jegyző abc sorrendben felolvassa a képviselők nevét, kéri, hogy egyesével
szavazzanak a határozat elfogadásáról:
Brunner Imre polgármester
igen
Tóth Zoltán képviselő
igen
Mehringer Györgyné képviselő
igen
Török László képviselő
igen
Varga-Völfinger Krisztina képviselő igen
Horváth Mária jegyző ismerteti a szavazás eredményét:
Béb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással, 5 „igen”
szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:
27/2019./IV.15./sz. Béb Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
konstrukció számú, 1825968470 azonosító számú projektből finanszírozott beszerzéshez
kapcsolódó, „Erőgép és munkagépek beszerzése” tárgyú projekt kapcsán kiirt közbeszerzési
eljárásra a SZAL-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3527 Miskolc Sajó út 4.)
vállalkozás által beadott ajánlat érvényes, és megfelel a felhívásban és a dokumentációban
foglaltaknak.
Határidő: azonnal
Felelős: Brunner Imre polgármester
Brunner Imre polgármester ismerteti az érvényes ajánlatot tevő vállalkozások sorrendjét és a
pontozás alakulását:

Javasolja, hogy a közbeszerzési bírálóbizottság jegyzőkönyvében szereplő összeségében a
legkedvezőbb – jótállást és hibaelhárítást figyelembe véve – ajánlatot adó SZAL-AGRO
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatát fogadja el a testület.
Horváth Mária jegyző elmondja, hogy a döntést kéri név szerinti szavazással kell meghozni a
Kbt. 27. § (5) kezdése alapján.
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Horváth Mária jegyző abc sorrendben felolvassa a képviselők nevét, kéri, hogy
egyesével szavazzanak a határozat elfogadásáról:
Brunner Imre polgármester
igen
Tóth Zoltán képviselő
igen
Mehringer Györgyné képviselő
igen
Török László képviselő
igen
Varga-Völfinger Krisztina képviselő igen
Horváth Mária jegyző ismerteti a szavazás eredményét:
Béb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással, 5 „igen”
szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:
28/2019./IV.15./sz. Béb Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 konstrukció számú,
1825968470 azonosító számú projektből finanszírozott beszerzéshez kapcsolódó, „Erőgép és
munkagépek beszerzése” tárgyú projekt kapcsán kiírt közbeszerzési eljárás során a
legkedvezőbb ajánlatot adó SZAL-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3527 Miskolc
Sajó út 4.) ajánlattevőt választja nyertes ajánlattevőnek, nettó 6.260.000.-Ft szerződéses
összeggel.
A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Brunner Imre polgármester

2./ N a p i r e n d: Vegyes ügyek
a.) Nyugdíjas kirándulás költségeinek biztosítása
E l ő a d ó : Brunner Imre polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Brunner Imre polgármester javasolja, hogy az önkormányzat szervezzen a bébi nyugdíjasok
részére kirándulást. Erre a célra az önkormányzat biztosítson 170.000.-Ft összeget belépőkre,
étkezésre, az önkormányzat 2019. évi költségvetése tartaléka terhére.

Béb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta a következő határozatát:
29/2019./IV.15./sz. Béb Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete az idei évben is
– 2019. május 12-én .- megszervezi a hagyománnyá
vált nyugdíjas kirándulást. Erre a célra az
önkormányzat 170.000.-Ft összeget biztosit –
belépőkre, étkezésre -, az önkormányzat 2019. évi
költségvetése
tartaléka
terhére.
A
kirándulás
megszervezésére a testület felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: 2019. május 12.
Felelős: Brunner Imre polgármester
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b.) Gyermeknapi kirándulás költségeinek biztosítása
E l ő a d ó : Brunner Imre polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Brunner Imre polgármester javasolja, hogy az önkormányzat szervezze meg ez évben is a
gyermeknapot. A városlődi kalandparkba javasolja kirándulást, melyhez kéri, hogy az
önkormányzat az útiköltséghez biztosítson 100.000.-Ft összeget, az önkormányzat 2019. évi
költségvetése terhére.

Béb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta a következő határozatát:
30/2019./IV.15./sz. Béb Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete az idei évben is
– 2019. június 2-án .- megszervezi a hagyománnyá vált
gyermeknapot, mely alkalomból kirándulást szervez a
városlődi kalandparkba. Az önkormányzat 100.000.-Ft
összeget biztosit – útiköltségre -, az önkormányzat 2019.
évi költségvetése terhére. A kirándulás megszervezésére
a testület felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: 2019. június 2.
Felelős: Brunner Imre polgármester

c.) Római katolikus templom restaurálásának költségeihez hozzájárulás
E l ő a d ó : Brunner Imre polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Brunner Imre polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a templom restaurálása
tovább folytatódik. Kéri a testületet, hogy az önkormányzat 200.000.-Ft összeggel járuljon
hozzá az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére.
Béb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta a következő határozatát:
31/2019./IV.15./sz. Béb Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 200.000.-Ft
összeget biztosit a bébi római katolikus templom
restaurálására, átadott pénzeszközként, a bébi róm.
katolikus filia részére. Ezen összeget a képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetése
terhére biztosítja. Felhatalmazza a testület a
polgármestert az ezzel kapcsolatos megállapodás
megkötésére és aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Brunner Imre polgármester
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d.) VP6-7.2.1-7.4.1-16 kódszámú 1778683529 projektazonosító számú, „Településképet
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsitése” című projekt plusz finanszírozás
E l ő a d ó : Brunner Imre polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Brunner Imre polgármester elmondja, hogy a cserepeket leszedték az épületről, cseréjük nem
szerepel a költségvetésben, állaguk miatt nem is szükséges. Célszerű lenne azonban a
lemosásuk, magasnyomású mosóval, mivel nagyon mohásak. A tisztitással nőne a várható
élettartalmuk. Erre kapott ajánlatot, melynek összege bruttó 150.000.-Ft. Javasolja a jelezett
feladat elvégzését, s az ehhez szükséges fedezet biztosítását az önkormányzat 2019. évi
költségvetése tartaléka terhére.
Béb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta a következő határozatát:
32/2019./IV.15./sz. Béb Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Béb Önkormányzat Képviselő-testülete a a VP6-7.2.17.4.1-16 kódszámú 1778683529 projektazonosító
számú, „Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsitése” című projektben
nem szereplő tető cserepek magasnyomású mosóval
történő tisztítására 150.000.-Ft összeget biztosit az
önkormányzat 2019. évi költségvetése tartaléka terhére.
A testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel
kapcsolatos szerződés megkötésére és aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Brunner Imre polgármester

Brunner Imre polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 19 óra
05 perckor bezárta.
kmf.

Brunner Imre
polgármester

Horváth Mária
jegyző

