JEGYZŐKÖNYV
Készült: Domoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 5-én –
kedden – délelőtt 830 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján 3 fő képviselő-testület tag név szerint: Kiss
Károly, Lőrincz János és Pejkó Gábor képviselő-testületi tagok, valamint Havelant
István polgármester.
Távolmaradását bejelentette Gyurkó Ernő képviselő és Hegedűs Béla alpolgármester.
Gyurkó Péter képviselő távolmaradását ismételten nem jelentette be.
Havelant István polgármester köszönti a jelenlévő képviselőket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a képviselők közül 4 fő jelen van. Az
ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvvezetője Bánszki Ervinné legyen.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2011.
(VII.05.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a
jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslattal és egyhangú 4 igen szavazattal
úgy határozott, hogy a mai ülés jegyzőkönyvvezetője Bánszki Ervinné.
Havelant István polgármester javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendet
tárgyalja meg a testület.
Mivel a napirendekre vonatkozóan módosító javaslat nem volt, az alábbi napirendek kerültek
megtárgyalásra.
1./ IKT eszközfejlesztés a III. András Általános Iskolában Domoszlón
A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0625 azonosítószámú pályázat keretein belül érkezett ajánlatokkal
kapcsolatos döntés.
Előadó: Havelant István polgármester

2./ Egyebek.
Havelant István polgármester napirend előtt két dologban szeretne tájékoztatást adni a
képviselő-testület részére. Elmondja, hogy a Magyar Államkincstár tervezett ellenőrzést
folytat 2011. december 31-ig, minden településen. A 2009 évi normatíva igényléseket
vizsgálják. Domoszlón első körben az iskola és óvoda felhasználását ellenőrizték. Az
óvodában mindent rendben találtak, de az iskolánál sajnos vannak problémák. A speciális
fejlesztési igényű gyerekekre igénybe vett támogatás törvényességét vitatják. Ez miatt
várhatóan a kamatokkal 1,3 millió Ft kell visszafizetni.
A másik probléma, hogy egy olyan gyermekre is igényeltek normatívát, aki már nem tanult az
iskolában, és az osztálynaplóban sem szerepelt. Ha megszületik a határozat, akkor erre a
későbbiekben vissza kell térnünk.
A jó hír viszont, hogy 14.371.000 Ft-ot nyertünk a nehéz helyzetben lévő önkormányzatok
megsegítésére kiírt pályázaton, mely összeg már július 1-jén az önkormányzat számlájára meg
is érkezett. A teljes összeget a pályázati célnak megfelelően az előző ciklus jelentős mértékű
felhalmozott tartozásainak csökkentésére, és működési költség hiányának pótlására fordítjuk.

2010-es számlák, már csak a régi polgármester kifizetetlen média szereplései. Ami több
százezer forint ugyan, de írásos megrendelő, illetve szerződés hiánya miatt nem tervezem
kifizetni.
Havelant István polgármester elmondja, hogy a képviselő-testületi ülés előtt a
Közbeszerzési Bizottság megtartotta ülését „IKT eszközfejlesztés a III. András Általános
Iskolában Domoszlón A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0625 azonosítószámú pályázat keretein belül” a
kivitelező kiválasztására vonatkozóan.
Felkéri Fehér Jánosné jegyzőt a Közbeszerzési Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a képviselőtestülettel a bizottság álláspontját.

Fehér Jánosné jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Közbeszerzési Bizottság
megtárgyalta a Dr. Turcsányi Dániel közbeszerzési szakértő által előkészített, az „IKT
eszközfejlesztés a III. András Általános Iskolában Domoszlón A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0625
azonosítószámú pályázat keretein belül” tárgyú pályázat kivitelezőjére vonatkozó döntés előkészítő
szakvéleményben tett javaslatot.

Elmondja, hogy ajánlatkérő 2011. június hó 7. napján az ajánlattevők részére közvetlenül
megküldött Ajánlattételi felhívással a Kbt. 251. §. (2) bekezdés szerinti egyszerű
közbeszerzési eljárást indított „IKT eszközfejlesztés a III. András Általános Iskolában
Domoszlón a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0625 azonosítószámú pályázat keretein belül.” tárgyban.
Az EuProcure Consult Közbeszerzési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. – mint Ajánlatkérő
képviseltében eljáró hivatalos közbeszerzési tanácsadó – az Önkormányzat javaslatára az
alábbi ajánlattevőket kérte fel ajánlattételre:
1. Compuda Kft.
3300 Eger, Agria Park Törvényház u. 4. I. emelet
2. Albacomp Számítástechnikai Zrt.
8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.
3. Professional Computer Számítástechnikai és Informatikai Kft.
3200 Gyöngyös, Szent Bertalan út 4.
Az ajánlattételi határidő 2011. június 22.-én 13:00 órakor járt le, mely határidő leteltéig kettő
ajánlattevő nyújtotta be az ajánlatát az alábbiak szerint:
1. sz. ajánlat (Érkezett 2011. június 21. 8 óra 05 perc)
Ajánlattevő neve:

Albacomp RI Kft

Ajánlattevő címe:

8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.

Ajánlati ár: (nettó) 2.830.000,- Ft
2. sz. ajánlat (Érkezett 2011. június 22. 8 óra 21 perc)
Ajánlattevő neve:

Professional Computer kft.

Ajánlattevő címe:

3100 Salgótarján, Kővár út 1.

Ajánlati ár: (nettó) 2.945.000,- Ft
Az ajánlatok vizsgálata megtörtént, megállapítható volt, hogy az Albacomp RI Kft. ajánlata
tartalmaz minden előírt igazolást, nyilatkozatot, így ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a
teljesítésre. A Professional Computer Kft. vonatkozásában hiánypótlás előírására volt szükség
az alábbi ok miatt:
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Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás 19.e) pontjában előírta, hogy „Ajánlattevőnek
kifejezetten nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a megajánlott termékekre mennyi
garanciát vállal.”
Ajánlattevő ezen nyilatkozatát nem csatolta, így annak pótlása vált szükségessé.
A hiánypótlási határidő 2011. június 28.-án 15:00 órakor telt le, mely határidő leteltéig a
Professional Computer Kft. annak nem tett eleget. így ajánlatát javasoljuk a Kbt. 88. § (1) f)
pontja alapján érvénytelenné nyilvánítani.
A fentiek alapján a Közbeszerzési Bizottság javasolja a Professional Computer Kft-t a közbeszerzési
eljárásból kizárni.
Javasolja, továbbá, hogy az Albacomp RI Kft-t ajánlatát fogadja el a képviselő-testület fenti tárgyú
pályázat kivitelezőjére vonatkozóan.

Havelant István polgármester megköszöni a jegyző tájékoztatását.
Kérdezi a képviselőket, kinek van kérdése, véleménye, javaslata?
Fehér Jánosné jegyző Lőrincz János képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a három
cég közül egy cég nem tett ajánlatot.
Havelant István polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy kézfelnyújtással szavazzon
arra vonatkozóan, hogy Professional Computer Kft ajánlattevőt kizárjuk-e a közbeszerzési
eljárásból, mivel hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett eleget.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2011.
(VII.05.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
javaslatot, és egyhangú 4 igen szavazattal úgy határozott, hogy az „IKT
eszközfejlesztés a III. András Általános Iskolában Domoszlón a TIOP-1.1.107/1-2008-0625 azonosítószámú pályázat keretein belül.” tárgyú közbeszerzési
eljárásban a Professional Computer Kft. (3100 Salgótarján, Kővár út 1. ajánlata
érvénytelen a Kbt. 88. §. (1) bekezdésének f) pontja alapján, tekintettel arra,
hogy a hiánypótlási felhívásba foglaltaknak nem tett eleget.
Havelant István polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy kézfelnyújtással szavazzon
arra vonatkozóan, hogy az Albacomp RI Kft. ajánlatát fogadjuk-e el a pályázat
kivitelezőjének.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2011.
(VII.05.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
javaslatot, és egyhangú 4 igen szavazattal úgy határozott, hogy az „IKT
eszközfejlesztés a III. András Általános Iskolában Domoszlón a TIOP-1.1.107/1-2008-0625 azonosítószámú pályázat keretein belül”. tárgyú közbeszerzési
eljárásban a nyertes ajánlattevő az Albacomp RI Kft. (8000 Székesfehérvár,
Mártírok útja 9.) 2.830.000.-Ft + ÁFA áron, melynek kivitelezési határideje
2011. augusztus 31.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Fehér Jánosné jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Safranka Róbert domoszlói
körzeti megbízott a rendőrségi szolgálati lakásra vonatkozó bérleti szerződés felbontását
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kérte, mert Safranka Róbert kmb. Markaz községbe költözik és a későbbiekben Kisnána
községben fog szolgálatot teljesíteni. A domoszlói körzeti megbízottnak a Rendőrkapitány
Holecz Adriánt nevezi ki, és mint bérlőkijelölési joggal rendelkező, a szolgálati lakás
igénybevételére őt jelölte ki, akivel a bérleti szerződés megkötése folyamatban van.
Havelant István polgármester elmondja, hogy a kijelölési parancs a Rendőrkapitányság
részéről még nincs aláírva, a parancsnok úr személyesen biztosított arról, hogy Holecz Adrián
lesz településünkön a körzeti megbízott.

Kmft.

Fehér Jánosné
jegyző

Havelant István
polgármester
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