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JEGYZŐKÖNYV  
 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 13-án (szerdán) 

16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről 

 

 

 

HATÁROZATOK: 

98/2018. (VI.13.)     A napirendi pontokról 

99/2018. (VI.13.)     A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről 

100/2018. (VI.13.)  az SHS Építőipari Kft Polgármesteri 

Hivatal tetőcserjére és irattár kialakítására 

adott ajánlatáról 

101/2018. (VI.13.)  a Danger Projekt Kft Polgármesteri 

Hivatal tetőcserjére és irattár kialakítására 

adott ajánlatáról 

102/2018. (VI.13.)  a Wolf Alfa Projekt Kft Polgármesteri 

Hivatal tetőcserjére és irattár kialakítására 

adott ajánlatáról 

103/2018. (VI.13.)     közbeszerzési eljárás megindításáról 

104/2018. (VI.13.)     a közbeszerzési szabályzat elfogadásáról 

105/2018. (VI.13.) a 2018. évi közbeszerzési terv 

módosításáról 

106/2018. (VI.13.)  a szociális ellátásokról szóló Szakmai 

Programról 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

amely készült 2018. június 13.-án (szerdán) megtartott Pusztavám Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános ülésén. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 

64-66. 

 

Jelen vannak Pusztavám Község Önkormányzat részéről: 
 

Stettner Attila   alpolgármester 

Csordás Mihály  képviselő 

Ifj. Lisztmayer János   képviselő 

Stipsits Péter   képviselő 

Ujj József Attiláné  képviselő 

 

 

Dr. Hanák Mária  jegyző 

Leitnerné Pratsler Regina  jegyzőkönyvvezető 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket.  

Megállapítja, hogy Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületéből 5 képviselő 

jelen van. A Képviselő-testület határozatképes. Lisztmayer János polgármester úr betegsége 

miatt ő, tartja az ülést, mint alpolgármester. Ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat, 

felkéri a testületi tagokat annak elfogadására. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 egyhangú igen 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

98/2018. (VI.13.) határozata 

 

A napirendi pontokról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. június 13. napján megtartott 

testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 

Napirendi pontok:  

1./ Polgármesteri Hivatal tetőtér felújítására kivitelező kiválasztása 

Előterjesztő: Stettner Attila alpolgármester 

2./ Bölcsődei és a fogorvosi infrastrukturális beruházás közbeszerzésének elindítása 

Előterjesztő: Stettner Attila alpolgármester 

3./ Egyebek, Aktuális ügyek 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Csordás Mihály 

képviselőt, s kéri, nyilatkozatát tegye meg, hogy elvállalja-e ezen tisztséget. 
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Csordás Mihály képviselő: Elvállalja. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 4 igen és 1 tartózkodás 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

99/2018. (VI.13.) határozata 

 

A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről 
 

Pusztavám Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2018. június 13. napján megtartott 

testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Csordás Mihály képviselőt 

megválasztotta.  

 

 

Napirendi pontok:  

1. napirendi pont: Polgármesteri Hivatal tetőtér felújítására kivitelező kiválasztása 

Előterjesztő: Stettner Attila alpolgármester 

 

Stettner Attila alpolgármester: Kiküldte az anyagot a képviselőknek. Azért küldött ennyi 

oldalt, mert interneten keresett vállalkozókat, hogy kiknek lehetne kiküldeni az ajánlatkérést, 

ezen túl az a három vállalkozó is megkapta, aki tavaly is megkapta, nehogy ők kimaradjanak 

belőle és ebből valamilyen probléma legyen. Ez a három vállalkozó a Wolf Projekt Kft., 

Pencz Imre és az SHS Építő. Ezek mellé keresett még 4 ács szakembert: egy komáromi, egy 

környei és Tatai céget. A hétből öten válaszoltak, az ötből három adott árajánlatot. A Pencz 

Imre és a Kovács úr (így hívják az egyik vállalkozót), ők írták, hogy sajnos nincs rá 

kapacitásuk és nem tudják bevállalni semmilyen szinten és ezért nem adnak árajánlatot. 

Ketten nem adtak egyáltalán választ, és három meg beérkezett. Beérkezett a Wolf Projekttől, 

az SHS-től és Alba Color Kft-től.  

Megkérdezi a testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, javaslata. Elküldte a kérést is, 

hogy mik lettek tavaly felmérve, mindenkinek elküldte az ajánlattételi lapot, hogy miszerint 

árazzák be. Ezt is csatolta az e-mail-hez, amit a képviselők is megkaptak. 

 

Csordás Mihály képviselő: Sikerült áttekintenie a dolgot, de szeretné jelezni, hogy 

szerencsésebb lenne ha erről a képviselők a továbbiakban egy összefoglalót kapnának, ahol 

áttekinthetőbb a dolog, hogy ne kelljen az összes árajánlatot átnézni. Próbálta legyűjteni a 

dolgot, ami részben sikerült is. Három árajánlat érkezett ugye, bár az Alba Colort nem igazán 

értette, mert ő megnézte az interneten, hogy milyen tevékenységi körrel rendelkeznek, és 

elsősorban vegyipari festékanyag forgalmazásával foglalkoznak, és nem ilyen munkálatokat 

folytatnak.  

 

Stettner Attila alpolgármester: Igen, de ez jött.  

 

Csordás Mihály képviselő: Igazából ezt nem értette, a Wolf Alfánál meg ahogy utánanézett 

a dolgoknak, a tavalyi évben 31 MFt-os árbevételt produkáltak. Nem tudja, hogy ők 

kimondottan erre a tevékenységre szoktak-e munkát vállalni. Csak nézve az árajánlati értéket 

meg az éves összforgalmukat némi aránytalanságot vél felfedezni. Ami lehet, hogy csak 
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elkerülte a figyelmét, de amikor ez a téma napirenden volt, akkor az irattár kialakításához a 

tűzjelző rendszer stb. azokat ő nem látja az ajánlatokban. Ha benne van, akkor csak a 

figyelmét kerülte el. 

 

Stettner Attila alpolgármester: Úgy tudja, hogy benne van. A kérelemben benne van. Amit 

ő írt, ott benne van az összegzésben. Amit írt az ajánlatkéréskor, abban a szövegben van 

benne, hogy meg kell csinálniuk. 

 

Csordás Mihály képviselő: Az lehet, de az árajánlatban nincsen benne.  

 

Stettner Attila alpolgármester: Megnézi.  

 

Csordás Mihály képviselő: Végül is lehet, hogy benne van, de ennyi ajánlatot áttekinteni, 

azért nem egyszerű dolog.  

 

Stettner Attila alpolgármester: A szövegesbe benne van. Dönteni kell benne, mert október 

végéig meg kell csinálni. Ha nem lesz most döntés, akkor javasolja, hogy engedjék el és már 

ne legyen megcsinálva.  

 

Stipsits Péter képviselő: Egyenként végig nézi az ajánlatokat, s úgy látja ő is, hogy semelyik 

ajánlatban nincsen benne.  

 

Stettner Attila alpolgármester: A szövegesbe benne van, hogy ezt meg kell csinálni. Ezt 

láthatta is mindenki. Nem tudja, hogy így tudnak-e dönteni. Októberig meg kell csinálni. Ha 

nem döntenek róla, akkor az lesz a kérése a testület felé, hogy hagyják és ne csinálják meg. 

 

Csordás Mihály képviselő: Szerinte lehet dönteni. 

 

Stettner Attila alpolgármester: Ő már nem akar vele foglalkozni, mert 1,5 éve ezzel 

foglalkoznak. Tavaly nem sikerült, akkor jött a Pencz úr ő megnézte, ő volt a tavalyi ajánlatot 

adó, de most azt mondta, hogy nincs ideje rá. Pencz úr is csak tervező, kivitelező cége 

nincsen, ő továbbadta volna valamilyen kivitelező cégnek. Véleménye szerint ez ugyanígy 

van az Alba Colornál is.  

 

Csordás Mihály képviselő: Nem tudja, hogy mennyi a projekt költségvetése, ami erre a célra 

van. 

 

Stettner Attila alpolgármester: 11 MFt felett valamennyivel, kell hozzá tenni. 

 

Csordás Mihály képviselő: Akkor ha az SHS-t megnézzük, akkor 4,5 MFt az, amit az SHS-

nél hozzá kell tenni. Viszont az SHS egy olyan paraméterrel rendelkező cég, aki ezt a munkát 

be is tudná vállalni.  

 

Stettner Attila alpolgármester: De a Wolf az 12 MFt-ért ajánlotta meg most, azt tudja, hogy 

tavaly 11,1 MFt volt. Tavaly óta ez is emelkedett már.  

 

Ifj. Lisztmayer János képviselő: Hivatkozott egy levélre, amit körbe írtál. Ez a levél 

mindenkinek el lett küldve?  
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Stettner Attila alpolgármester: Igen. Mindenki ugyanazt kapta. Azért küldte ki az összeset a 

képviselőknek, hogy tudják, hogy milyen vállalkozóknak küldte el az ajánlatkéréseket.   

Csordás Mihály képviselő: Meddig lehet nyújtózkodni az önrész tekintetében? Vagy van 

kötelező önrésze ennek. 

Stettner Attila alpolgármester: Nincsen.  

 

Csordás Mihály képviselő: Tehát magyarán mondva van egy költségvetés, amiből meg 

kellene valósítani, viszont mindegyik ajánlat felette van. 

 

Stettner Attila alpolgármester: Mikor az első felmérés megtörtént, akkor adták be a 

pályázatot. Ez egy adósságkonszolidációs pályázat volt. Akkor volt a két utca építése, a 

tetőtér meg a járda befejezése. De a tetőtér beépítés az elmaradt és az idén év végéig kell – 

október 30-ig – megcsinálni. Azért gondolták, hogyha itt van a pénz a számlán, akkor meg 

legyen megcsinálva. Túl sokat nem kell hozzátenni, ha a legkisebb árajánlatot fogadja el a 

testület, akkor csak 600-700 EFt a plusz. 

 

Stipsits Péter képviselő: Az a probléma, hogy a szövegbe a tetőtér, irattár kialakítása van, a 

villany, füstérzékelő egyébbel, és ők meg csak a tételes 27 pontra válaszoltak gyakorlatilag. 

Egyiknek sincs benn az ajánlatában, az még plusz költségként felmerülhet?  

 

Stettner Attila alpolgármester: Szerintem bele kell tenniük, mert mi úgy kértük. Nekik így 

kell elfogadni. Nem lesz plusz költség. 

 

Ujj József Attiláné: Miért lett ez eddig húzva? Muszáj lépni, ott van a számlán a pénz.  

 

Stettner Attila alpolgármester: Az előző testülettel háromszor is tárgyalták. 

 

Ifj. Lisztmayer János képviselő: Az Attila levele alapján szerinte egyetlen egy dolog lehet, 

ami lehet, hogy nem teljesül majd: az „esetlegesen az eresz bedeszkázva” szövegrész szerint, 

az esetlegesen szó értelmezhető úgy is, hogy nem feltétlenül kell megcsinálni. Az irattár 

kialakítása az benne volt, tehát azzal gond nem lehet.  

 

Stipsits Péter képviselő: Csak nem írták bele a tételes ajánlatba. 

 

Ifj. Lisztmayer János képviselő: Igen, csak nem írták bele a tételes ajánlatba. 

 

Stipsits Péter képviselő: Ez vita tárgyát képezheti majd a kivitelezővel? 

 

dr. Hanák Mária jegyző: Igen. 

 

Stettner Attila alpolgármester: Úgy gondolja, hogy a vállalkozók elolvasták, amit kiküldött 

nekik, ők azzal, hogy leadták az árajánlatot, azzal elfogadták, amit írtunk.  

 

dr. Hanák Mária jegyző: Nem közbeszerzési eljárás. A kivitelezővel kötendő vállalkozási 

szerződésnél kell majd figyelni, hogy mindkettőnek megfelelő legyen. A kiírás szerint. A 

közbeszerzésnél már az ajánlattételi felhívás egy része a vállalkozási szerződés, attól nem 

lehet eltérni. Itt nincs ilyen. 
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Stipsits Péter képviselő: Az árajánlatok közül a legkedvezőbb és a rendelkezésre álló összeg 

között van 600-700 EFt differencia, azt mi máshonnan el tudjuk vonni? Megvan rá a 

fedezetünk anélkül, hogy gond lenne?  

 

Stettner Attila alpolgármester: Tartalék lett betervezve év elején, de nem tudja, hogy hogy 

áll jelenleg a tartalékkal az önkormányzat. Ha a legkedvezőbbet vagy valamelyiket elfogadja 

a testület, akkor úgyis kell költségvetést módosítani. A költségvetés-módosítással akkor azt 

meg kell tenni, hogy a tartalék terhére módosítani kell azzal az összeggel, ami pluszba kell. 

Pontosan nem tudja megmondani, hogy 11,7 MFt-ot vagy11,8 MFt-ot kaptunk. Nem kereste 

elő.  

 

Stipsits Péter képviselő: Úgy gondolja, hogy ez egy jó lehetőség, hogy meg legyen végre 

csinálva. A költségek 93%-a rendelkezésre áll. Mivel egy sablon lett kiküldve, így 

megegyezik tartalmában mind a három ajánlat. 

 

Stettner Attila alpolgármester: Van még valami? 

 

Csordás Mihály képviselő: Annyi csak, hogy a Wolf Alfa egyáltalán tevékenységi körben 

nem végezhet ilyen munkát ahogy nézte, ők nem erre vannak szakosodva. Biztos, hogy 

ekkora munkát el tudnak végezni? 

 

Stettner Attila alpolgármester: Igen, mert ács és állványozó és gipszkartonozók. 

 

Stipsits Péter képviselő: Ő úgy tudja, hogy nem kis cég, jó pár alkalmazottal. Komplett 

csapattal. Elég komoly munkáik vannak mostanában.  

 

Ifj. Lisztmayer János képviselő: Biztos, hogy nem akkora cég, mint az SHS.  

 

Csordás Mihály képviselő: Az biztos, hogy nem ugyanakkora, mert ha az éves árbevételüket 

megnézzük az egyiknek 31 MFt, a másiknak 1,8 Milliárd Ft. Arányaiban a két cég így van 

egymás mellett.  

 

Ujj József Attiláné képviselő: Azt azért még nem tudjuk, hogy a plusz költségre fordítandó 

összeg rendelkezésre áll-e egyáltalán?  

 

Stettner Attila alpolgármester: A tartalék terhére, amit képezni akartak év elején, abból 

annyi lesz. 

 

Ujj József Attiláné képviselő: Akkor biztos, hogy lesz annyi? 

 

Stettner Attila alpolgármester: Igen, annyi biztosan lesz.  

 

 

Stettner Attila alpolgármester szavazásra bocsátja egyenként az ajánlatokat.  
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 egyhangú nem 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

100/2018. (VI.13.) határozata 

 

az SHS Építőipari Kft Polgármesteri Hivatal tetőcserjére és irattár kialakítására adott 

ajánlatáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal 

tetőcsere és irattár helyiség kialakítása beruházásra beadott árajánlatokat. Az SHS Építőipari 

Kft. bruttó 15.950.000 Ft összegű ajánlatát nem fogadja el. 

Felkéri a Polgármester, hogy az ajánlattevőt a Képviselő-testület döntéséről értesítse. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 egyhangú nem 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

101/2018. (VI.13.) határozata 

 

a Danger Projekt Kft Polgármesteri Hivatal tetőcserjére és irattár kialakítására adott 

ajánlatáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal 

tetőcsere és irattár helyiség kialakítása beruházásra beadott árajánlatokat. A Danger Projekt 

Kft. bruttó 13.854.543 Ft összegű ajánlatát nem fogadja el. 

Felkéri a Polgármester, hogy az ajánlattevőt a Képviselő-testület döntéséről értesítse. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 egyhangú igen 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

102/2018. (VI.13.) határozata 

 

a Wolf Alfa Projekt Kft Polgármesteri Hivatal tetőcserjére és irattár kialakítására adott 

ajánlatáról 

 



8 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal 

tetőcsere és irattár helyiség kialakítása beruházásra beadott árajánlatokat. A Wolf Alfa Projekt 

Kft. bruttó 12.598.297 Ft összegű ajánlatát fogadja el. 

Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

 

2. napirendi pont: Bölcsődei és a fogorvosi infrastrukturális beruházás 

közbeszerzésének elindítása 

Előterjesztő: Stettner Attila alpolgármester 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: Ezt is kiküldte mindenkinek, közben volt egy kis kavarodás 

is. Mert az úr a kiküldött három témából csinált három újat. Ugyanaz van benne csak egészen 

másképpen. Átnézte, mert ma küldte a Weisz Tamás úr. Átlapozta az új anyagot és a lényege 

az, hogy más a neve – itt Közbeszerzési dokumentáció van és nem Közbeszerzési kiírás. 

Továbbá küldött egy szabályzatot és egy táblázatba rakja be az elvégzendő munkákat, amiket 

a vállalkozóknak ki kell küldeni. A jegyző asszony megcsinálta a határozati javaslatot ezzel 

kapcsolatban. 

 

Alpolgármester úr felolvassa a határozati javaslatot. 

 

Stettner Attila alpolgármester: Tehát arról kéne dönteni, hogy ezeknek a cégeknek 

kiküldhessék a közbeszerzési ajánlattételt. Ha ma dönt a testület, ezeket el lehet küldeni és 

elindul az egész, és akkor talán még az óvoda bölcsődéje is elkezd az idén épülni. Mihelyt 

megvan a határozatunk, a közbeszerző úr küldi is tovább. Ehhez még fontos a 4. pont: a bíráló 

bizottság tagjait meg kell választani: Jogi közbeszerzési tapasztalatra Weisz Tamás urat 

javasolja, pénzügyi tapasztalatra a pénzügyesünket Selmeczi Ferencnét javasolja, a 

közbeszerzési tárgy szerinti tapasztalatra Lisztmayer Andrást javasolja, mivel ő egy fehérvári 

cégnél dolgozik, mint építész és kell egy építész a bíráló bizottságba. A múltkoriba is ő volt 

benn.  

 

Alpolgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 egyhangú igen 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

103/2018. (VI.13.) határozata 

 

közbeszerzési eljárás megindításáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15 „Pusztavám 

Községben Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Bölcsőde fejlesztése, valamint a TOP -

4.1.1-15 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázatok vonatkozásában 

közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntött.  

1. Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ajánlattételi felhívást és a 

közbeszerzési dokumentációt a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  
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2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében rendelkezésre álló fedezet a beruházás 

építési részének megvalósítására: TOP-1.4.1-projekthez nettó 21.300 Ft, TOP-4.1.1. 

projekthez nettó 2.266.000 Ft. 

3. A közbeszerzési ajánlattételi felhívást a Képviselő-testület a  

1./ DNA Development Kft. (8000 Székesfehérvár, Poprádi u. 44/a.) 

2. Újlaki Építő Kft (1035 Budapest, Hunor u. 30/b. 

3. Thermo Épgép Kft. (1205. Budapest, Mártírok útja 75) 

4. KGL Bau Kft. (8000 Székesfehérvár, Új Csóri út 7.) 

5. Bayer Construct Zrt (2038 Sóskút, Ipari park, Bolyai János utca)) ajánlattevőknek 

küldi meg. 

4.  A bíráló Bizottság tagjait a Képviselő-testület a következő személyekkel választja mg: 

- jogi, közbeszerzési tapasztalat    Weisz tamás 

- pénzügyi tapasztalat:    Selmeczi Ferencné 

- közbeszerzés tárgyszerinti tapasztalat  Lisztmayer András 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: A közbeszerzési szabályzatot is el kell fogadni, ezt is Weisz 

Tamás úr küldte át ma délben. Erről is kellene dönteni. De ezt már nem tudták elküldeni, de 

aki kéri, annak továbbítja. Átlapozta és ebben van leírva, hogy hogy kell a közbeszerzést 

lefolytatni, minden benne van, amit minket, mint önkormányzatot terhel stb. Megkérdezi a 

testületet, hogy van-e valakinek valamilyen észrevétele a közbeszerzési szabályzattal 

kapcsolatban. 

 

Mivel kérdés nem volt, így elfogadásra javasolja elnök úr a közbeszerzési szabályzat 

elfogadását. 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 egyhangú igen 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

104/2018. (VI.13.) határozata 

 

a közbeszerzési szabályzat elfogadásáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés 

szerinti tartalommal elfogadja Pusztavám Község Önkormányzatának Közbeszerzési 

Szabályzatát. 

A Közbeszerzési Szabályzat a határozat mellékletét képezi. 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: A közbeszerzéssel kapcsolatban még lenne egy dolog, átadja 

a szót jegyző asszonynak. 

 

dr. Hanák Mária jegyző: Az év elején elfogadta a testület az éves közbeszerzési tervet, 

akkor ez nullás volt. Hiszen akkor még nem kerültek képbe ennyire élesen a projektek. Ez 

nem zárja ki hogy a közbeszerzési eljárást bármilyen tárgyban lefolytassa a testület, de a 

tervet módosítani kell. Ezért ezzel a két beruházással a közbeszerzési tervet módosítani kell.  
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Stettner Attila alpolgármester úr szavazásra teszi fel a közbeszerzés módosításának kérdését. 

 

 

 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 egyhangú igen 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

105/2018. (VI.13.) határozata 

 

a 2018. évi közbeszerzési terv módosításáról 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi 

közbeszerzési tervéről szóló 44/2018. (III.14.) határozatát az előterjesztés szerinti tartalommal 

módosítja. A módosított közbeszerzési terv a határozat mellékletét képezi. 

 

 

3. napirendi pont Egyebek, Aktuális ügyek 

 

 

Stettner Attila alpolgármester: Délelőtt küldött ki a fogorvosi röntgenről egy adatot. Erről 

most nem tudunk dönteni, csak a jövő héten hétfőn. Ifj. Lisztmayer János átnézte, és volt 

hozzá egy kérdése, hogy ki vállal garanciát, kivel és hogyan, miképpen. Ezek nincsenek 

benne az ajánlatban. Valószínűleg a cég, aki ezt a projektet csinálja, valószínűleg az 

ajánlatkérést. Az árajánlatok azok megjöttek, de azokban nincsenek benne, hogy milyen 

garanciával, egyformák-e a gépek – mert az egyik ahogy Jani mondta nem egyforma. 

Garanciát meg ahhoz hasonló dolgokat egyik sem vállalt. Holnap elküldi mind a három 

cégnek, hogy küldjenek egy olyan e-mailt, egy olyan ajánlatot, amiben benne vannak a 

garanciák, hogy mit vállalnak, milyenek a gépek. 

 

Stipsits Péter képviselő: Legyen benne a garanciális termékszervíz, alkatrészutánpótlás stb.  

 

Stettner Attila alpolgármester: Szeretett volna erről dönteni ma, de így nem lehet. Ebben a 

formában nem jók az árajánlatok.  

Az egyebekbe lenne jegyző asszonynak egy határozati javaslata, átadja a szót jegyző 

asszonynak. 

 

dr. Hanák Mária jegyző: A konyhát érinti ez a döntés. A jogszabályváltozás miatt a 

konyhánk minősítését el kell végezni. A jogszabály már nem teszi lehetővé, hogy egyéb 

főzőkonyha minősítést kapjon a konyha. Attól függően, hogy milyen szolgáltatást biztosít 

népkonyha, szociális konyha minősítéseket kaphat. Azt az információt kapta, hogy a 

konyhánk alapból szociális konyha, hiszen szociális étkeztetési feladatokat lát el a konyha. 

 

Stipsits Péter képviselő: Ezt az eljárást a konyha tulajdonosának vagy üzemeltetőjének kell 

lefolytatni? Most ki az üzemeltető? 
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dr. Hanák Mária jegyző: Mi vagyunk a feladat címzettjei. A közétkezési feladatokat az 

önkormányzat látja el. Most ismét kaptunk egy figyelemfelkeltő levelet az Államkincstárból, 

hogy június 30-el lejár ennek az átminősítésnek az eljárási lehetősége, és aki még nem tette 

meg, annak meg kell tenni. A mi esetünkben a konyhánk egyéb főzőhelység minősítéssel bír, 

így kapott annak idején működési engedélyt. Most az étel előállításának a helyén helyben 

fogyasztásra nincs lehetőség illetve a legtöbb esetben kiszállításra sor kerül, ezeknél a 

helységeknél szociális konyhaként kell üzemeltetni a konyhát. A működtetési feltételek nem 

változnak,  a konyha minősítése fog csak megváltozni. Ehhez az Ihászné Aniéknak egy 

szakmai program módosítást kellett végezniük.  Az Anival átnézték a szakmai programot, 

említve sincs a konyha. Viszont úgy kaptak, mint szociális feladat ellátással bíró szerv 

tanúsítványt, ami most a működési engedélynek felel meg, hogy házi segítségnyújtás, 

szociális étkeztetés, gyermekjóléti feladatok és úgy szerepel mellette: hogy ezt biztosítja az 

egyéb főzőhelység. Ezért kell a szakmai programot módosítani. Ha ezt a programot elfogadja 

a testület, akkor be tudja nyújtani ezt a kérelmet egy elektronikus rendszeren keresztül június 

30-ig. 

 

Stipsits Péter képviselő: Szeretné megkérdezni, hogy ennek a minősítésnek mi értelme van 

és a különböző minősítések között mik a különbségek? Milyen előnyökkel, hátrányokkal 

járnak ezek? 

 

Stettner Attila alpolgármester: Most egyéb konyhából szociálisra átnevezzük. Lehet, hogy 

két hét múlva másként kell nevezni. Semmi nem változik, csak munkát adnak. Nincs semmi 

különbség. 

 

Stipsits Péter képviselő: Azt mi definiálhatjuk, hogy milyen minősítés legyen? Vagy erre 

jogszabály van? 

 

dr. Hanák Mária jegyző: Jogszabály változott, egy EMI rendelet, ami módosított egy csomó 

szociális tárgyú rendeletet és ez a mi főzőkonyhánkat is. 

 

Csordás Mihály képviselő: Valamiért célja biztos, hogy van a módosításnak. Biztos nem 

csak az, hogy valakiknek adminisztratív dolguk legyen. Tulajdonképpen, akkor a testületnek 

most miről kell döntenie? 

 

dr. Hanák Mária jegyző: Arról, hogy a szociális alapellátást biztosító szakmai programot 

elfogadjuk.  

 

Ifj. Lisztmayer János képviselő: Biztos, hogy nem lesz gond? Pl. itt van a kitelepítési 

ünnepség, amire főzött az Eurest ebben a konyhában. De az nem szociális szolgáltatás volt. 

Ilyenből nem lehet gond? 

 

dr. Hanák Mária jegyző: Nem. 

 

Stipsits Péter képviselő: Az, hogy akkor ő itt főzött, az egy szolgáltatói szerződés keretein 

belül történt.  

 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, így alpolgármester úr elfogadásra javasolja az előterjesztés 

szerinti szociális programot. 
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 egyhangú igen 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

106/2018. (VI.13.) határozata 

 

a szociális ellátásokról szóló Szakmai Programról 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pusztavám Község 

Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról szóló Szakmai Programot és azt a 

módosításokkal egységes szerkezetben jóváhagyja. 

 

 

 

Több hozzászólás, napirendi pont nem volt, ezért alpolgármester úr az együttes ülést bezárta. 

 

 

k.m.f. 

 

 

Stettner Attila                      dr. Hanák Mária 

alpolgármester         jegyző 

 

 

 

Csordás Mihály 

jegyzőkönyvhitelesítő 


