JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 16-án 17.15
órakor megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal helyisége, Kisrécse, Szentkirály u. 14.
Jelen vannak:
Tóth Lucia Krisztina polgármester
Kánnár Zsolt képviselő
Sziva-Nyilassy Tamara képviselő
Igazoltan távol maradt: Julák Szabolcs képviselő
Igazolatlanul távol maradt: -----Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző

Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 17.15 órakor és megállapítja, hogy az ülés
határozatképes a megválasztott öt települési képviselő közül három (3) fő jelen van, valamint
azt, hogy a képviselő-testület ülése a hatályos jogszabályok előírásainak és az SZMSZ-nek
megfelelően került összehívásra.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Mötv. 52. § (1) értelmében az ülésről jegyzőkönyv készül.
Javaslatot tesz napirendi pontok tárgyalására.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi napirendet elfogadta.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
1.) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
2.) Együttműködési megállapodás megkötése fogorvosi alapellátási feladatok ellátására
Újudvar Község Önkormányzatával
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
3.)„Közösségi Ház felújítás és bővítés Kisrécsén” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredménye tárgyában zárt ülésen hozott döntés ismertetése
Előadó: Tóth Lucia polgármester
1.) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. (Az előterjesztés és a
rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tóth Lucia polgármester: a rendelet elfogadását felteszi szavazásra.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotta.

Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2022.(III.17.) önkormányzati rendelete:
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
/ A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
2.) Együttműködési megállapodás megkötése fogorvosi alapellátási feladatok ellátására
Újudvar Község Önkormányzatával
Tóth Lucia polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Ismerteti azt.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tóth Lucia polgármester: javasolja, hogy fogadják el az előterjesztés mellékletét az
együttműködési megállapodást a fogorvosi ellátásra vonatkozóan
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
22/2022. (III.16.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete Újudvar Község Önkormányzatával
az előterjesztés melléklete szerinti adattartalommal együttműködési megállapodást köt a
fogorvosi alapellátási feladatok ellátásának biztosítására vonatkozóan.
Felelős: Tóth Lucia polgármester
Határidő: folyamatos
3.)„Közösségi Ház felújítás és bővítés Kisrécsén” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredménye tárgyában zárt ülésen hozott döntés ismertetése
Tóth Lucia polgármester: ismerteti a „Közösségi Ház felújítás és bővítés Kisrécsén” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredménye tárgyában zárt ülésen hozott döntéseket.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2022. (III.16.) számú határozata
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselőtestülete „Közösségi színtér felújítása” tárgyú
közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva az alábbi érdemi döntést hozza
(részenként):
1. rész: Épület átalakítás, felújítás (VP)
A képviselőtestület megállapítja, hogy

1.) az alábbi ajánlattevő érvénytelen ajánlatot tett ajánlattevő:
Konzultax Műszaki és Szolgáltató Kft (vezető ajánlattevő)
8800 Nagykanizsa Rozgonyi Utca 10/a
Indokolás: Ajánlattevő ajánlata az 1. rész Épület átalakítás, felújítás (VP) tekintetében a Kbt.
73. § (1) e.) pontja alapján érvénytelen, mivel ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati,
ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az
ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. Részletesen a bírálati jegyzőkönyvben
foglaltak szerint.
2.) az eljárás a Kbt. 75. § (2) b.) pontja alapján - a Kbt. 70. § (1) bekezdésre hivatkozással –
eredménytelen.
2. rész: Épület energetikai korszerűsítése (MFP 1)
A képviselőtestület megállapítja, hogy
1.) az eljárás az ajánlati felhívás II.1.6. pontjában foglalt rendelkezés alapján - ha valamely rész
eredménytelen, úgy egyik részben sem lehet eredményességet megállapítani, vagyis csak
mindhárom rész együttes eredményessége esetén köthetők meg a szerződések – a Kbt. 75. §
(5) bekezdésre hivatkozással eredménytelen.
2.) az értékelési sorrendben következő legkedvezőbb valamint kedvezőbb ajánlattevők ajánlati
árai lényegesen meghaladják a rendelkezésre álló fedezet összegét, erre tekintettel is - a Kbt.
70. § (1) bekezdésre hivatkozással – az ajánlatok további bírálatát mellőzve az eljárás
eredménytelensége megállapítható.
3. rész: Épület belső tereinek felújítása, villany. (MFP 2)
A képviselőtestület megállapítja, hogy
1.) az eljárás az ajánlati felhívás II.1.6. pontjában foglalt rendelkezés alapján - ha valamely rész
eredménytelen, úgy egyik részben sem lehet eredményességet megállapítani, vagyis csak
mindhárom rész együttes eredményessége esetén köthetők meg a szerződések – a Kbt. 75. §
(5) bekezdésre hivatkozással eredménytelen.

2.) az értékelési sorrendben következő legkedvezőbb valamint kedvezőbb ajánlattevők ajánlati
árai lényegesen meghaladják a rendelkezésre álló fedezet összegét, erre tekintettel is - a Kbt.
70. § (1) bekezdésre hivatkozással – az ajánlatok további bírálatát mellőzve az eljárás
eredménytelensége megállapítható.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tóth Lucia Krisztina polgármester

(Operatív felelős: Papné Szabó Mónika, jegyző, Dr. Fröhlich Klára felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó)
Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása.
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja.
A nyílt ülés 17.15 órakor kezdődött és 17.55 órakor ért véget.

K.m.f.
Tóth Lucia
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

