
RSbasebe s K6zs6g Onkormanyzat K6pvi seldte stiilete

R6basebes

Rs/50-8/2018.

Jegvzdkiinyv

K6sziilt: R6basebes Kdzsdg Onkormanyzat K6pvisel6-tesitiilet6nek 2018. szeptember 13-

6n (csiitortok) 14,00 6rakor a Kdz<js dnkorm6nyzati Hirratal R6basebesi Kirendeltsdg6n

megtartott rendkiviili nyilv6nos ti16sdr61.

Jelen vannak: Mizser Edit polg6rmester
Sz6rbdi S6ndor alpolg6rmester
Pet6 G6bor kdpvisel6 a csatolt jelenX6ti iv szerint
Pet6 Attila jegyzt

Mizser Edit polg6rmester koszrintotte a k6pvisel6-testtileti tagokat. Meg6llapitotta, hogy

az iil6s hatfuozatk6pes, mivel a 3 f6s k6pvisel6-test0letb6l mindenki jelen van.

Mizser Edit polg6rmester ezl:. kdvet6en szavazfusra tetter fel a jegyzlkdmyv mell6klet<lt

kepezl meghiv6ban szerepl6 napirend elfogadSs6t.

A ddnt6sh ozatalban rdsztvev6lk szirma 3 f6.
A javaslattal kapcsolatosan a k6pvisel6-testiilet 3 igen, 0 nem szavazrttal tart6zkoddLs

ndlkiil meghozta az alilbbt hatfr ozatot:

2312018" (trX.l3.\ sz.H at.6r s z at
R6basebes Kdzs6g K6pvisel6-tes1;i.ilete a iegyzlkonyv mell6lettit
k|pezo meghiv6ban foglaltak szerint a rendkiviili {i16s napirendjdt

elfogadja.
Felel6q: Mizser Edit polg6rmester
Hat6ricl6: azownl

Napirend:

l.l Kozbeszerzesi elj6r6shoz kapcsol6d6 dokumentunnok j6v6hagydsa, 6s dcint6sek

meghozatala.
E16ad6: Mizser Edit polg6r'mester - Pet6 Attila jegyz5

2 . I T elepnl6sk6p i Arcul ati Kdzikonyv j 6v 6hagy 6sa.

E16ad6: Mizser Edit polg6rmester - Pet6 Attila jegyz5

Zfrtil6s:

3 .l Szociillis kdrelmek elbir6l6sa.
E16ad6: Mizser Edit polg6nmester



a

Napirend tdrgval6sa:

1./ Napirend
Krizbeszerz6si eljfurhshoz kapcsol6d6 dokumenfumok j6viltagybsa, 6s dont6sek

meghozatala.
(El6terjesa6s anyaga ir6sban mell6kelve l-3. sz. mell6kiet)
E16ad6: Mizser Edit polg6nrnester - Pet6 Attila iegyzo

Mizser Edit polgSrmester emldkezteJte a k6pvisel,6-testiilertet, hogy V6g kozs6g R6basebes

6s R6bapordSny kozs6gekkel konzorciumban nyijtott b,e p6ly6zatot a kiillteriileti hel;ri
kdzutak fejlesztdsdre 6s 6llapotjavithsShoz sztiksdges er6 ds munkag6pek beszerz6s6re. ,4.

g6pek beszerzdse kozbeszerzds kciteles, 6s mivel R6basebes is 6rintett a pillybzatban a

kozbeszerz6ssel kapcsolatos dcintdseket nekik is meg kell hozniuk. Elmo,ndta, hogy a

kozbeszetz6seket csak elfogadott kozbeszerzlsi terv alerpj6n lehet inditan.i. Javasolta a

2018. 6we vonatkozo kozbeszerulsi terv j6vdhagydsdt. Szavazbsra tette fel az alihl>i
hatfuozatijavaslatot:

R6basebes kozs6g kdpvisel6-testi.ilete R6basebes Kcizsdg

Onkorm6nyzata 2018. 6vi ktlzbeszerz6si tervdt az ellteriesrt(is
mell6klete szerinti tartalomm al j6t' tthagyja.
Felel6q: Mizser Edit polg6rmester
Hatitridf: azonnal

A d6nt6sh ozatalban r6sztvev6k szbma 3 f6.
A javaslattal kapcsolatosan a. kdpvisel6-testiilet n6v szerinti szavazSssal 3 igen, 0 netn
szavazattaltart6zkod6sndlkiilmeshoztaazalfibbihatfrozatot:

Z4lZQ-t S. OX. I 3.) szdmtfi We-o-z-al-i
R5basebes k6zs6g kdpvisel6-testiilete R6baseloes Ktizsdrg

Onkorm6nyzata 2018. 6vi kdzboszerzdsi terv6t az ellterieszteis
mell6klete szerinti tartalornmal j 6r'rlhagyj a.

Felel6q: Mizser Edit polg6rm,ester

Hatfridf: azownl

Mizser Edit polg6rmester thj5koztatta a k6pvisel6-tesfiiletet, hogy a kozbeszerz6si eljarlis
helyi rlszletszabillyait kozbeszerzdsi szab|lyzatb'an k,enn megltatfrozni. Ismertette a

szabillyzat f6bb rendelkez6seit. Kiemelte, hogy a k6pvisel6-testiilet tagai dont6shoz6l<,

ez6rt risszef6rhetetlens6gi 6s titoktart6si nyilatkozatot is kell tenniiik. Javasolta a

kozbeszerzlsi szabillyzat j6vihagyfs6t. Szavazhsratette fel az alitbbihathrcszatijavaslatot:

R6basebes Kdzs6g Kdp''gis.1i;testiilete az dnkorm5nyzat
Kozbeszerzesi Szabillyzatilt az eldterjesztds melldklete szerinti
tartal omm aI j 6v 6hagy j a.

Felel6q: Mizser Edit polg6rmester
Hatarid6: azomal

A ddnt6sh ozatalban r6sztvev6k szhma 3 f6.
A javaslattal kapcsolatosan a k6pvisel6-testiilet n6.v szerinti szavazilssal 3 igen, 0 nem

szav azattal tart6zko d6s nd lkiil me ghozta az alihbr hatiw ozatot:
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2s120 1 8. flXJ3J_sz[milW:-qM
R6basebes Kdzsdg K6pvisel6-tesfiilete az onkormilnyzeft

K<izbeszerzdsi Szabillyzatht az el6terjeszt6s mell6lklete szerintli

tartal omm aI j 6v 6hagy j a.

Fele16g": Mizser Edit polgSrmester
Hat{ridl:. azomal

Pet6 Attila jegyzi| thjdkonafia a k6pvisel6-testtiletet, hogy' a laivatkoz ott pily|zat gesztoraL

V6g kozs6g, ez6rt a krizos kozbeszerz6si eljar6s lefolytat6sttraYdgkozs6g onkormhrtyzatir
rdszlre felhatalmaz6st kell adni.

Mizser Edit polgdrmester szavazhsra tette fel az an6bbi hat|rozatijavaslatot:

R6basebes Kdzs6g Kdpviseld-tesfi ilete felhatalmazza. Y iry Kozs6g

Onkorm6n yzati$, hogy a'VP 6-7 .2.I -7 .4.1 .2- I 6 k6dsrdmri felhivds
alapjfun a 1824364941 azonosft6 sz6mri projektb6,l frnanszfuazoff.

beszerz6shez kapcsol6d6, ,,Er6g6p 6s vontatott, fiiggeszteft
munkag6p ek beszer z6se V6gon, R6b asebes en 6s Rdbap ordSnyb an"

t6rgy6 kozbeszerz6si elj6r5st R6trasebes Kozs6g Onkorm5nyzala
helyett lebonyolitsa 6s Ajanlatkdrdk6nt j6rjon el.

Felel6q: Mizser Edit polg6rmester
Hatdridf:. azonnal

A dont6shozatalban rdsztvev6lk szdma3 f6.
A javaslattal kapcsolatosan a kdpvisel6-testiilet n6v szerinti szavazfissal 3 igen, 0 nem
szav azattal tart6zkod5s n61kii1 me shozta az alilbbi hathr ozatat:

2612018. OXJ3J_sziuUi_H Ur :ut a e a t t

R6b aseb e s Kdzs6g K6pvisel6-tesfi iilete felhatalmazza Y 69 Kozs6g
6nkorm6n yzatffi , hogy a'VP'6 -7 .2.1 -7 .4.1 .2- | 6 k6dsz6mir felhivdrs

aLapj1n a 1824364941 azonosito szhmu projektb6l frnanszirozott
beszerzlshez kapcsol6d6, ,,Er6gdp 6s vontatott, fliggesztett
munkag6p ek beszerz6se V5gon, R6basebesen 6s R6bapordanyban"
thrgyu kozbeszerz6si elj6r6st R6trasebes Kozs6g Onkorm6nyzal:.a
helyett lebonyolitsa 6s Aj6nlatkdrdkdnt j6rjon el.
Felel6q: Mizser Edit polg6rmester
Hatlridf: azonnal

Pet6 Attila jegyzl ti$5kortafia a kdpvisel6-testiinetet, hogy az ajdnlattlteli felhivdrs

tervezetdt a kdpvisel6knek kiktildtdk. A beszerzds 1 db traktorra, 1 db fliggeszteft
ftzsikaszdra 6s 1 db fiiggesztett grdderre vonatkozi.k a felhiv6s szerint, amelylt
ismertetett.

Mizser Edit polg6rmester szavazhsra tette fel az alt6bbi hatilrozatijavaslatot:

R6lb aselres Kriz s6g Onkorrn6n y zat{mak Kdpvi se l6-testiilete, a VP6-
1.2.1-7.4.1.2-16 k6dsz6mir felhfv6s alapjfin a 1824364941
azonosit6 sz6mi pro.jektb6l ftnanszirozolt beszerz6she,z

kapcsol6d6, ,,Er6g6p 6s vontatott, fiiggesztett munkagdpek
beszerz6se V5gon, R6basebesen 6s R6bapord6nyban" tirgylf
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kozb eszerz6si elj 6r6s aj lnlattdteli llelhiv6s6t 6s doku nenthci6trfit ;a

mell6kelt tartalommal elfogadj a. E|ryfttal megbizza a Y 69 Kozs6lg

Onkorm6ny zathv al szerz6d6ses viszonyban 6116 felel6s akkredit6ll

kozbesz;erz6si szaktan6csad6t az elj6r6s megirrdit6sara 6s

lebonyolit6sara.
Felel6s: Mizser Edit polgarmester
HatfuridLazonnal

A drint6sho zatalban r6sztvev6k szirma 3 f6.
A javaslattal kapcsolatosan a k6pvisel6-testtilet n6v szerinti szavazbssal 3 igen, 0 nern

szav azattal tart6 zko d6s n6lki.il me gfiozta az alhbbi hut6t oz;atot:

27l2or8.(tr''l3d-rgidg!!f-IJ'a|jjial:qqat'.
R6b asebes Kozs6g Onkonn6n yzatitnak Kdpvi se16-tesliilete, a VP 6i -

7.2.1-7.4.1.2-16 k6dsz6rnir feltriv6s alapjbn a 1824364941

azonosit6 szirmtt projektb6l finanszitozott beszerzdshez

kapcsol6d6, ,,Erogdp 6s vontettott, fi.iggesztett munkag6pek

beszerzdse V5gon, R6basebesenL 6s RSbapord6n5rban" tfrgyit
kozb eszer z6si elj arSs aj lnlattdteli felhiv6s6t 6s doku :ment5ci6j6t a

mell6kelt tartalommal elfogadja. Eigyuttal megbizza aY6g Kozsdg

0nkorm6ny zathv al szer z6 d6ses vi;szonyb an 6116 felel6s akkredit6lt
k<izbeszerzdsi szaktan6csad6t az el16r6s megi:ndit6s6ra iis

lebonyolitSs6ra.
Felelap: Mizser Edit polgSrmester
Hatdrid6: azonrtal

PelA_AjldA jegyzl thjekoztatta a k6pvisel6-testtiletet, hogy a mezogazdas6gi g6pek

beszerz6se osszefoglal6 tiljlkoztathssal indul6 nyilt kiozbeszerzlsi el16r6s keret6ben

tdrt6nne. Ez artjelenti, hogy a felhiv6st legal6bb harom alfunlattev6nek ktizvetleniil kell
megkiildeni, emellett a nyilv6nos felhivSsra tov6bbi aj;fnlattevlk is bejelentkezhetnel<.

Elmondta, hogy a kozbeszerz6si elj5r5sok 2018. 6prilislrt6lkizhr6lag elektronikusan, av

elektronikus kcizbeszerzdsi feliileten tort6nhetnek, amel;mek felt6tele a rendszerbe,n

tdrtdn6 regisztr5ci6 mind az ajirn\atkerli, mind az ajinlattevli oldalr6l. R6szletes

tfijekoztatdst adott az eljardrs rnenetdr6l. A .javaslat szerint 5 gazdasfugi szerepldt

szeretn6nek k<izvetlenril felk6rni az ajfunlatt6telre, amely c6geket ismertetett.

Mizser Edit polg6rmester szavazhsra tette fel az al5bhi ha1;irozatijavaslatot:

R6basetbes Kozs6g Onkormdnyz:'atfunak K6pvisel6-testiilete az

,,Er6g6p 6s vontatott, fiiggesztett munkag6pek beszetz1se V5gon,
R6basebesen 6s R6bapord6nyban" tdrgyu kdzbeszemdsi elj6r6st a

Kbt. 113.$-a alapjin, osszefoglall tdj5koztat6ssal indul6, nyilt
elj6r6s Form6j6ban val6sitja meg.
Az ajfunlatt6telre felhivni kivdnt guzdasdgi szereplok. a kdvetkez6k:
1./ AGROHUBA Kereskedelmi 6s Szole6ltat6 Kft.

Clgsegyzlkszfim: 05 -09-02 5 5 1 8

Adosz6m: 2 429 9 8 40 -2 - 0 5

Sz6khely: 37 00 Kazinctrarcika,'V 6jbr utca 23 .

2. I lrrter -pIant Kereskedelmi 6s Szolg6ltat6 Kft .

C 4 gS egy z6kszhm: 0 | -09 -9 5 822 5
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Ad6sz6m: | 05 687 09 -2- 4 |
Szdklhely: 1138 Budapest, V6ci {rt 184.

3./ K-C AGF|O Kereskedelmi 6s Szolg6ltat6 Kft.
C 6 gtr e gy z6ksz6m: 09 -09 -' 0 1 4 439

Ad6sz5m: 141 888 1 l-2-09
Sz6khely: 4130 Derecske, Erzs6bet utca 6.

4./ 1. O,DISYS BT.
C1gegyzdksz6m: 1 3-06-06E I 89

Adoszhm: 2 | 5 09 97 5 -2 - 13

Sz6khely: 2724LJjlengye1, Hat6r it 12.
5./ Agro-Nova Kft.

C6g e gyzeksz6m : 20 -09 --0 697 63

Ad6 szhm: | 48 4 43 0 8 -2 -2.0

Sz6khely: 8948 Nova, J6zsef Atl;ila u. 5/A.
Fe1e16s: Mizser Edit polg6rmester
Hat6rid6: azawral

A ddnt6sho zatalban r6sztvev6k szftma 3 f6.
A javaslattal kapcsolatosan a k6p'vise16-testi.ilet n6v szerinti szavazhssal 3 igen, 0 nern

szavazafraltart6zkod6sn6lktilmeghoztaazalilbbihutfirozittot:

ZtlZOL-8l!X,.13.) sz6m,=u H a t d o z a t z

R6basebes Kozs6g Onkorm6nyz,atfunak Kdpvisel6-tesfi.ilete a.z

,,Er6g6p 6s vontatott, ftiggesztett munkag6pek beszerzdse V6gon,

R6basebesen 6s R6bapord6nyban" targytt kdzbeszeu:6si eljar6st a

Kbt. 113.$-a alapjfn, tisszetfogla,l6 thjlkoztatSssal indul6, nyilt
eljftr 6s ltorm6j 6ban val6sitj a meg.

Az ajfnlatt6telre felhivni kiv6nt gw:dasilgi szerepl6k a kdvetkez6k:
l./ AGI{OHTIIBA Kereskedelmi 6s Szolg6ltat6 Kft.

C!,gSegyzdkszhm: 05 -09-025 5 1 8

Ad6sz6m: 24299840-2-05
Sz6khely: 37 A0 Kazincbarcika, \,1 6iar utca 23 .

2. I Inter -plant Kereskedelmi 6s Szolg6ltat6 Kft .

C6gtr egyzdksz6m : 0 | -09 -9 5 822 5

Ad6szSm: 105687 09-2-41
Sz6khely: 1138 Budapest, V6ci rit 184.

3.lK-C AGI{O Kereskedelmi 6s Sz;olg6ltat6 Kft.
CdgSegyz5ksz6m: 09 -09 -01 4439
Ad6sz6m: 141 888 I l-2-09
Sz6khely: 4130 Derecske, Erzs6lbet utca 6.

4./ 1. ODISYS BT.
Cdgsegyzdkszfim: 1 3-06-068 1 89

Ad6sz6m: 2150997 5-2-13
Sz6khely: 27 24 Ujlengy el, Hatbt tfi 12.

5./ Agro-Nova Kft.
C 693 e gy z€kszhm: 20 -09 -0 69 7 63

Ad6sz6m: I 4844308-2-20
Szdkhely: 8948 Nova, J6zsef Atttila u. 5/A.

Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
Hatdridf: azonnal
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Pet6 Attila jegyzo thjlkozl:rtta a kdpvisel6-testiiletet, hogy a ktizbeszerzr6s keretdben

beszerezni kiv6nt eszkozrik forr6s6nak rendelkezdsre 6ll6s6r6l is nyilatkozni kell a

kdpvisel6-testiiletnek. E forr6st a megit6lt p\lyfnati t6mogat6s, valamint a pLlyfnatbu.o

v6llalt 6ner6 jelenti. Amennyiben a beszerzlsre tervezeLt 6sszegn6l magasabb osszegf

ajlnlat 6rkezik a kcizbeszerzdsi eljfrrds sor6n, akkor forriishiSnyra hivatkctz'va az eljhrils;t

eredm6nytelennek lehet nyilvinitan| Elmondta, hogy a projekt teweze:It osszkolts6ge

brutt6 25.458.922,-Ft amelyb6l a p6ly6zati t6mogat6s 19.176.498,-Ft. R6basebes Kozsdg

Onkorm6nyzatira jut6 t6mogat6s I.977.643,--Ft, Rdbasebes rinr6sze 346.304,-Ftt.

Emldkeztette a kdpvisel6-testiiletet a gesztor onkorm6nyzattal k6tott megfllapod5sra a

r6basebesi <inr6sz megt6rit6s6re vonatk oz6an.

Mizser Edit polg6rmester szavazdsra tette fel az alSbbi hatilrozatijavaslatot:

R6b asebes Kdzs6g Onkorm6n y zatimak Kdpvisel6-testiilete a VP6, -

7.2.1-7.4.1.2-16 k6dsz5rnLri felhiv6s alapjin a 1824364941
azonosit6 sz6mu projekthez kapcsrol6d6an a ptlydzarti onrlszt az

al6bbiak szerint biztositj a:

T6mogat6si konstrukci6:,,Kiilteriileti helyi kozutal< fejlesztdse,

tinkorm6nyzati utak kezellsdhez, 6llapotjavithstrttoz,,
karb artart6silto z sziiks 6 g e s er6- 6 s munkag6p ek b eszer z6 s e" c imii,
YP 6-7 .2.1 -1 .4.1.2-16 k6dsz6mri kiir6s
Pdlytuat cime: ,,Er6-6s munkag6pek beszerz6se V6gon,
R6basebesen 6s RSbap or dfnyban"
Proj ektazonosit6 : 18243 649 4I
T6mogat6i okirat iratazono s it6ja: l'923 69 62 53

Megval6sit6s helye: 9327 Vdg, Tenaplom u. 8. 31312!"hrsz.

Projekt risszesen

E1sz5molhat6 <isszk<ilts6g: brutt6 2"1973 895 Ft
Megit6lt tSmogatSs: brutt6 19.7715.498 Ft (90 %-os tdmogat6r;i
intenzit6s)
Onr6sz <isszesen (10% * nem elsz6molhat6 kdlts6gek osszesen'):

brutt6 5.682.444.Ft
A projekt kolts6geinek megoszlilsa a telepiil6sek kozoll az alSbbr:

Yhs:
Megit6lt t6rnogat6s: brutt6 15 82:l2ll Ft (90 %o-os tbmogat6:;i

intenzitds)
Onr6sz <isszesen (10% * nem elsz6molhat6 kdltsdgek tisszesen'):

brutt6 4.989"835 Ft
Rdbapord6ny:
Megftdlt t6rnogat6s: brutt6 ',1 97'7 643 Ft (90 %o-as tSmogat6si

intenzit6s)
Onr6sz <isszesen (10% * nern elsz6molhat6 kdlts6g,ek tisszesen'):

brutt6 346.304Ft
R6basebes:
Megitdlt t6rnogat6s: brutt6 I 977 6tl3 Ft (90 %)
Onr6sz cjsszesen (10% * nern elsz6molhat6 ktilts6gek osszesen'):

brutt6 346.306 Ft
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R6basebes Kdzsdg K6pvisel6-te,stiiiete nyilatkozik, hogy ia

R6b asebes K.6zs6g 6nkorm6n yzatfur a j ut6 onr6s zt, bturtt6 3 4 6 .3 0 6,-

Ft-ot 6ves koltsdgvetds6bSl biztositj a.

Kdpvisel6-testiilet a projekt keretdben megval6sitand6 er6- 6s

munkagdp beszerz6s tewezett kolts6g6t brutt6 23.27E.922,-Ft-ban

hat|rozzam<>9.
Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
HataridLazowral

A ddntdsh ozatalban r6sztvev6k sziuma 3 fo.
A javaslattal kapcsolatosan a kdp'visel6-testiilet n6v szerrinti szavazilssal 3 igen, 0 nern

szav azattal tart6zko d6s n6lkiil me ghozta az alilbbi hatSr ozittot:

rozatz
R6basebes Kcizs6g Onkorm6n yzatitnak Kdpvisel6-teslfiilete a VP6i-

7.2.1-7.4.1.2-16 k6dsz6mri felhiv6s alapjbn a 1824364941

azonosit6 sz:,itmfi projekthez lkapcsiol6d6an a pSlyinattr onreszt az

al6hbiak sze:rint biztositja
T6mogatSsi konstrukci6:,,Ktilteriileti helyi kdzutalk fejlesztdse,

tinkorm6nyzati utak keze'I6sdhez, 6llapotjsvitilsirttoz'',

karbantart 6s6hoz sziiks6ges er6- 6s munkag6p ek beszetzdse" cimii,
YP6-7 .2.1 -7 .4.I.2-16 k6dsz6mir kiir6s
Pillyhzat cime: ,,Er6-6s munkag6pek beszerz6se V6gon,

RSbasebeserr 6s R5bapord6nyban"
Proj ektazonosit6 : 1 8243 649 4l
T6mogat6i okirat iratazonos it6ja: 1923 69 6253

Megval6sit6s helye: 9327 Y6g, Ternplom u. 8. 3|3l2htsz.
Projekt osszosen

Elsz6molhat6 osszkolts6g: brutt6 21973 895 Ft
Megit6lt thmogatils: brutt6 19.776.498 Ft (90 %-os t6mogat6si

intenzit6s)
Onr6sz cisszesen (10% * nem elsrz6rnolhat6 kdlts6gek osszesen):

brutt6 5.682.444 .Ft
A projekt kolts6geinek megoszllsa a telepiil6sek kozotit az al6bbi:

Y6s:
Megit6llt tdrnogaths brutt6 15

intenzit6s)
6nr6sz <issz;esen (10% * nem
brutt6 4.989.835 Ft
R6bapord6ny:
Megit6lft t6mogat6s: brutt6 | 977 643 Ft (90 Yo-os thmogat6rsi

intenzit6s)
Onr6sz ossz:esen (10% * nem elsiz6molhat6 koltsdgek tisszesen):

bnrtt6 346.304Ft
Rdbasebes:
Megit6ltt tSmogat5s: brutt6 | 977 6,13 Ft (90 %)
Onr6sz ossz:esen (10% * nem elsiz6molhat6 koltsdgek tisszesen):

brutt6 346.306Ft

82!.1211 Ft (90 oh-<>s t6mogat6rsi

elsiz6molhat6 ktiltsdgek osszesen):



-8-

R6basebes Kdzs6g. Kdpvisel6-terstirlete nyilatkozik, hogy a

R6basebes X.ozs6g Onkorm6n yzat'r a jut6 onr6s zt, brtrtt6 3 46.306,,-

Ft-ot 6ves k0ltsdgvetds6b6l biztositia.
Kdpvisel5-tersti.ilet a projekt keret6ben megval6siteurd6 er6- drs

munkag6p beszerz6s teryezett kolt;s6g6t brutt6 23.278.922,-Ft-ban

hatilrozzameg.
Fe1e16E: Mizser Edit polg6rmester
Hatarid6:. azowia,l

lvfizser Edit polgSrmester thjdkoztatta a k6pvisel6-testiiletet, hogy a kor6bbran elfogadott

kdzbeszerzesi szab6lyzat alapjfn a kdzbeszerzlsi birilll6bizotts6g tagiait a k6pviselti-

testiiletnek kell meghattrozma. A, bizottsilgba egyrdszt a kozbeszerzls thrgya szerinti

miiszaki szakertlt kell bevonni, m6srdszt kozbeszerzdsi szak6rt6t, aki kii1s6, szak6rt6kdttt

Piller Veronika lenne. A jogj szakdrtelmet a jegyzo lf$r6 el, a pdnzijgyi szakettelmet a

penziigyi vezet6, Tompos Eva binositanl. Ismertette a kdzbeszerzdsi bir6l6bizottsdg

feladatfit. A bizoltsdg ddnt6si javaLslatot fog tenni a dont6shoz6 k6pvisel,6-testiiletek el5.

S zav azhsr a tette fe I a kdv etkez 6 hat6r o zati j avas I atot :

R6basebes Xlcizs6g Onkorman yzatilnak Kdpvisel6-tesfiilete az

,,Er6g6p 6s vontatott, fiiggesztett munkagdpek beszerzlse V6gon,

R6bas eb e sen 6 s R6b ap ord6nyb an " t6r gy]d. k6 zb e szet z6 s i e lj 6rSshoz

kapcsol6d6 am aBir6l6 Brzottsdg tagait az al|bbiak szrerint nevezi
ki:
- plnz;digyi szak6rtelem: Tompos Eva
- kdzbesze r z:6si szakertelen, P iller ly'eronika (felel6s al*redit6lt
kozbeszerz6si szaktan6csad6, 008 I 8)
- a kozb eszer z6s titr gya szerinti sz ak6rtel em : M o ln6r L'6szl6
- jogi szakdrtelem: Pet6 Attila
Fel[el6s: Miz:ser Edit polg6rmester
FIAlAqdLo: azonnal

A ddnt6sh ozatalban r6szt'vev6k szdma 3 f6.
A javaslattal kapcsolatosan a k6pvisel6-testiilet n6'y szerinti szavazhssal 3 igen, 0 nem

szav azattal tart6zko d6s n6lkiil me ghozta az alfbbt hatfr ozatot:

30/20!8. fl)L13.) s,z,r[mf ]H a t 6 r o z a t t
Rdbasebes trlozs6g Onkorm6nyzatflnak Kdpvisel6-testiilete az

,,Er6g6 p 6s r,zontatott, fiiggeszteft mLunkag6pek beszerz;6se V6gon,
R5b as eb e s en 6 s R6b ap ord6nyb an " t6r gyu kdzb e szer z6 s i e lj 6r5shoz

kap cs o ll 6d6 am a Bir 616 B iz ott s 6 g tu;gtr ait az alilbbiak sz erint nev ezi
ki:
- pdnzugyi szak6rtelem: Tompos Eva
- kozbesze rz:esi szakertelem Piltrer'Veronika (fel e16s al<kredit6lt

k6zbeszerz6si szaktan6csad6, 008 1 8)
- a kozb eszetr z6s tfr gya szerinti sz akdrtel em : M oln6rr I'6szl6
- jogi s:zak6rtelem: Pet6 Attila
Felsl6q: Mizrser Edit polgSrmester
Hataridl6: az,onnal
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2./ Napirend
Telepiil6sk6pi Arculati Kdzikdnyv j 6v6hagy5sa.
(El6terjesztds anyaga ir5sban menl6kelve 4. sz. melldklert)
Eload6: Mizser Edit polgSrmesterr

Mizser Edit polg6rmester sz6beli kiegdszitdsdben emldkeztette a k6pvisel6-testiilet tagait,
hogy a Telepiildsk6pi Arculati Kdzikdnyv tervezet6t kor6bban kiktildtdk tainulm6nyozhsrar
a kdpvisel6-testrilet tagar rdszdre. A sziiksdges szakhat6s6gi egyezteteseket a tervel;
keszitb v|llalkozhs elvdgezte. A Teleprildsk6pi Arcullti K6zikdnyvet a k6pvisel6-
testiiletnek kell j6vShagyni. A kdzikdnyvhdz kapcsol6d6an tqekoztatta a k6pvisel6-
testriletet, hogy a teleprildskdp vdd<dmerol szolo helyi rerrdelet egyeztetdse jelenleg m6g;
tart, igy azt remelhet6leg az okt<iberi iildsen tudjdk eltfogadni. Javaso.lta. az arcvlatt
k6zikonyv j6vahagy6s6t. Szavazdsra tette fel a kovetk ezo hatirozati javaslatot:

R6basebes K.<izs6g K6pvisel6-testtilete R6basebes Teleptil6sk6pi
Arculati Krizikdnyvdt az el6terrjeszt6s mell6klete szerinti.
tartal omm al j,6v 6hagy j a.

Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
Hatfuidf1.azownl

A ddntdsho zatalban r6sztvev6k szdna 3 f6.
A javaslattal kapcsolatosan a kdpvisel6-testrilet 3 igen, 0 nem szavazattal tart6zkodds
n6lktil meghozta az alilbbi hatitr ozatat:

31/2018. (IX.13.) szimrfi H a t r[ r ofu.
R5basebes Kdzs6g K6pvisel6-testii.lete R6basebes Teleptil6skdpi
Arculati Kd:zikonyvdt az el6terjesztds mell6klete szerinti
tartalomm al j ov thagyj a.

Felel6s: Mizser Edit polg6rmesrter
Hataridl;azonnal

Mizser Edit polg6rmester a naplrendek meglfugyalfusir uthn a szoci6li.s kdrelmek
elbirhlflsfinak idejdre zhrtilestrendelt el, amelyr6l krilcin jegyz6krinyv kdsztilt,

K.m.f.
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