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JEGYZŐKÖNYV
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Határozat:
Sorszáma
Kódja
65/2014.(IX.10.)
D5
66/2014.(IX.10.)
D7
67/2014.(IX.10.)
D7

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme - Lovászi, Kútfej u. 112.
Jelen vannak: Léránt Ferenc polgármester, Kondákor Győző alpolgármester, András Csabáné,
Cseke Lászlóné és Varga László képviselők;
a megválasztott 7 fős testületből 5 fő.
Tanácskozási joggal: dr. Hercz Judit jegyző
Igazoltan távol: Parragi Attila és Mátesz Katalin képviselők
Léránt Ferenc polgármester a köszöntés és határozatképesség megállapításával az ülést 9,00
órakor megnyitja.
A meghívóban szereplő napirend tárgyalására tesz javaslatot, melyet a képviselő-testület
egyhangúlag, a következők szerint elfogad:
Napirendek:
A „Lovászi község közbiztonságának növelése” című NYDOP4.1.1/B-11-2011-0030. azonosítójú projekt– pótmunka –
közbeszerzési eljárásának indítása
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
2. Belterületi utak burkolat-felújítása kivitelezőjének kiválasztása
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
3. A Lovászi, Kútfej utcai üzletsor előtti parkoló felújítása
kivitelezőjének kiválasztása
Előadó: Léránt Ferenc polgármester
1.

Napirend tárgyalása:
1. napirend
A „Lovászi község közbiztonságának növelése” című NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0030.
azonosítójú projekt – pótmunka – közbeszerzési eljárásának indítása
Léránt Ferenc polgármester: A közbeszerzési döntőbizottság az utólag kapott támogatás
miatti egyszerűsített közbeszerzési eljárásba belekötött. A két közbeszerzési eljárást külön kell
kezelni. Új közbeszerzésre kötelezett bennünket, aminek az anyaga a képviselők előtt van.
Mostanra állt össze az anyag, a 3. ajánlattevő most lett meg. A jelenleg futó projektet a jövő
héten lezárják, a másik pedig a jövő hónapban indul.
András Csabáné képviselő: A Tornyiszentmiklós és Lovászi közötti területen fel kellene
szólítani az illetékeseket, hogy az esőzések miatti lemosódást szüntessék meg, illetve
akadályozzák meg.
Léránt Ferenc polgármester: nem az önkormányzat területe, de már többször jeleztük.
Tehát, a közbeszerzési döntőbizottság végzésében leírta, mi a teendő, új kiírás lesz,
ajánlatbontás és kivitelező-választás.
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Kondákor Győző alpolgármester: szépséghiba az őszi munkavégzés, úgy néz ki, hogy télen
dolgoznak majd, ami nem eredményez korrekt munkát.
Léránt Ferenc polgármester: tavaly enyhe tél volt, nem volt baj, de később az idő nem
engedte a munkát végezni. Többször módosítottak határidőt, tovább már nem húzható.
December 31-ig le kell zárni a projektet. Jó lett volna száraz időben dolgozni.
A határozati javaslatban 5 pont van, javaslom a határozati pontokat együttesen elfogadni.
Kondákor Győző alpolgármester: a jogi nyelvezet miatt nehéz felelősséggel szavazni, mert
alig érthető.
Hozzászólás nem volt, ezért a polgármester szavazásra teszi a fel a javaslatot.
A képviselő-testület nyilvános szavazással, 5 igen szavazattal meghozta határozatát.
LKÖKT 65/2014. (IX.10.) sz. hat.
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
foglaltak alapján
1. az előzetes tervezői költségbecslés alapján a beruházás előzetesen
becsült értékét a Kbt. 18.§-ra tekintettel nettó 84.285.076,- HUF értékben
határozza meg, melyből jelen projektelem megvalósításának becsült
értéke nettó 11.100.076,- HUF. A rendelkezésre álló fedezet mértékét:
11.102.760,- HUF + ÁFA összegben határozza meg. A megvalósítás
100 %-ban európai uniós forrásból kerül megvalósításra. Hozzájárul,
hogy a becsült érték és a rendelkezésre álló fedezet mértéke a Kbt. 61.§
(4) bekezdés az ajánlatok bontásakor ismertetésre kerüljön.
2. jóváhagyja a mellékelten csatolt eljárást megindító felhívást és
dokumentációt,
3. jóváhagyja az alábbi bíráló bizottsági tagok felkérését:
Horváth Jácint (pénzügyi ismeretek biztosítása)
Zsirai Róbert (műszaki-szakmai ismeretek biztosítása)
Dr. Fröhlich Klára (közbeszerzési-jogi ismeretek biztosítása)
4. az alábbi ajánlattevők ajánlattételre való felkéréséről dönt:
Szabau Invest Építőipari és Ingatlanforgalmi Kft.
Cím: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
Zala Mélyépítő Kft.
Cím: 8835 Fityeház, Rákóczi u. 3.
SZ.T.T.A. Kft.
Cím: 8756 Nagyrécse, Petőfi út 56.
5. felhatalmazza a polgármestert az eljárás megindításához szükséges
dokumentumok aláírására.
Határidő: 2014. szeptember 10.
Felelős: Léránt Ferenc polgármester
(operatív felelős: megbízási szerződés alapján: Dr. Fröhlich Klára
hivatalos közbeszerzési tanácsadó)
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2. napirend
Belterületi utak burkolat-felújítása kivitelezőjének kiválasztása
Léránt Ferenc polgármester: A Belügyminisztérium az adósságkonszolidációban részt nem
vett önkormányzatok fejlesztési célú támogatása keretében 20 millió forintot biztosított az
önkormányzatnak. Az önkormányzat a benyújtott pályázaton belterületi utak felújítását célozta
meg. Ennek keretében az Ifjúság és Olajbányász utcák kátyúzását, a Hegyalja utca, a Petőfi
utca, a Dózsa utca és a Lakótelep 533. hrsz. aszfaltozását tervezték el, és ezekre a munkálatokra
kért árajánlatot három cégtől. Ezeket a képviselők kézhez kapták.
András Csabáné képviselő: Alsó-Lovásziban a bejárók is benne vannak?
Léránt Ferenc polgármester: Ez csak az útra vonatkozik, a bejárókat a vizeseknek kell
rendbehozniuk. Mészkövet és bazaltot tesznek majd le.
A legkedvezőbb ajánlatot az UTPLAN 95’ Építőipari és Szolgáltató Kft. adta, amely
14.174.147,- Ft bruttó árat tartalmaz, és ez még a közbeszerzési értékhatár alatt van.
Cseke Lászlóné képviselő: Ez az ár fix, nem lehet több?
Léránt Ferenc polgármester: ez fix ár, már nem módosul.
További hozzászólás nem volt, ezért a polgármester kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangú 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
LKÖKT 66/2014. (IX.10.) sz. hat.
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a belterületi utak
burkolat-felújítási munkáira adott legkedvezőbb ajánlatot elfogadja, azaz
az UTPLAN 95’ Építőipari és Szolgáltató Kft. (8900 Zalaegerszeg,
Árpád u. 19.) bruttó 14.174.147,- Ft (11.160.746,- Ft + 3.013.401,- Ft
ÁFA) ajánlatát.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: Léránt Ferenc polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.

3. napirend
A Lovászi, Kútfej utcai üzletsor előtti parkoló felújítása kivitelezőjének kiválasztása
Léránt Ferenc polgármester: Az üzletsoron lévő önkormányzati tulajdonú és fenntartású
parkoló felújítását, újraaszfaltozását – kérésre - már tervezte az önkormányzat. A korábbi
munkákba nem fért volna bele, most azonban lenne rá lehetőség. Meglehetősen komplikált a
feladat, mert sok az aknafedél.
Kondákor Győző alpolgármester: előbb-utóbb az utat is megcsinálják majd, nem lesz ott
szintkülönbség?
Léránt Ferenc polgármester: az útjavítók munkáját nem lehet előre tervezni, most nem tudni,
magasabb lesz-e.
Kondákor Győző alpolgármester: mettől meddig tartana az aszfaltozott szakasz?
Léránt Ferenc polgármester: a virágbolttól az útkereszteződésig van tervben. Fedezet van rá.
András Csabáné képviselő: a maradék 5 mFt-ból mi készül?
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Léránt Ferenc polgármester: a művelődi háztól az Ady utcáig, és a Tímár-köz lesz belőle
útfelújítás.
További hozzászólás nem volt, ezért a polgármester kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangú 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
LKÖKT 67/2014. (IX.10.) sz. hat.
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lovászi, Kútfej
utcai üzletsor előtti parkoló felújítási munkáira adott legkedvezőbb
ajánlatot elfogadja, azaz az UTPLAN 95’ Építőipari és Szolgáltató Kft.
(8900 Zalaegerszeg, Árpád u. 19.) bruttó 3.658.737,- Ft (2.880.895,- Ft
+ 777.842,- Ft ÁFA) ajánlatát.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: Léránt Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos.
Léránt Ferenc polgármester: Napirenden kívül, csupán tájékoztatásul előadja, hogy az
önkormányzat áprilisi döntése alapján megkezdték a harangláb felújításának előkészítését. A
megbízott építész, Kiss Endre jelezte, hogy a levéltárban sikerült adatot találnia a harangláb
korabeli kinézetével kapcsolatosan. A műemléki hivatal két variációt fogadott el: 1.
fazsindelyes fedést fémmel, 2. teljesen fémmel.
Elvitték az anyagot a főépítészhez, gyors döntést ígértek. A Zala Megyei Építéshatóság
engedélye szükséges még. Gyakorlatilag új betonzatot kap, és a régi alapján egy új harangláb
épül, ami kb. 3 mFt-ba kerül majd. Egy pályázati kiírás esetén már kész lesz a terv, máris
benyújtható.
András Csabáné képviselő: a templom javítását végzik már?
Léránt Ferenc polgármester: a pénzt átutaltuk az egyházközségnek, valószínűleg megkezdik
a munkát.
További napirend nem lévén a polgármester a képviselő-testület ülését 10,00 órakor bezárja.

Kmf.

dr. Hercz Judit
jegyző

Léránt Ferenc
polgármester

5

