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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült 2011. március 22-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli
képviselő-testületi ülésről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak: Somogyi Balázs polgármester, Dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi
László József, Bógó Ferenc László, Szilasy László, Kovács Ferenc, Ujfalusi
Pál (7 fő)
Dr. Lakos László jegyző
Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait a képviselő-testületi ülésen.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő testületi tag jelen van.
Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítőkre Dr. Tóth Ferenc és Kovács Ferenc
testületi tagok személyére.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot 7
igen szavazattal elfogadta.
Somogyi Balázs polgármester
A napirendet javaslom elfogadásra az alábbiak szerint:
NAPIREND
1. Döntéshozatal Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
által kiírt TIOP-1.1.1-07/1-2008-1010 azonosító jelű „Vörösmarty Mihály
Általános Iskola pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai
infrastruktúrájának fejlesztése” című, valamint a TIOP-1.1.1-07/1-20080316 azonosító jelű, „Intelligens iskola létrehozása Perkátán” című
projektek megvalósítása érdekében lefolytatandó közbeszerzési eljárás
tárgyában
2. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Esélyegyenlőségi tervének
elfogadása
3. Egyebek
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 7 igen szavazattal
elfogadta.
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I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm dr. Vágner Elza ügyvédnőt. Kérem, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet az Informatikai infrastruktúra fejlesztés Perkáta- Nagykarácsony
projekt tárgyában.
Dr. Vágner Elza ügyvéd
Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2011. február 16. napján tartott ülésén
döntött általános egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatásáról „Informatikai
infrastruktúra fejlesztés Perkáta-Nagykarácsony” tárgyában. Az eljárás
megindításának előzménye, hogy Perkáta Nagyközség Önkormányzata
pályázatot nyújtott be a TIOP-1.1.1-07/1-2008-1010 azonosító számú, a
Vörösmarty Mihály Általános Iskola pedagógiai, módszertani reformot
támogató informatikai infrastruktúrájának fejlesztése, valamint a TIOP-1.1.107/1-2008-0316 azonosító számú, Intelligens iskola létrehozása Perkátán
címmel megvalósítandó projektekre. A beszerzés keretében megvalósuló
informatikai infrastruktúra fejlesztése a Perkáta-Nagykarácsony Közoktatási
Intézményi Társulás által fenntartott iskolákban történik meg, két helyszínen. A
beszerzés tárgyát képezi a pályázatban megjelölt eszközök szállítása és a
kapcsolódó szolgáltatások teljesítése, melynek keretében megtörténik az
eszközök beszerelése, telepítése és üzembe helyezése, a felhasználók oktatása. A
két pályázatra, illetve a két teljesítési helyszínre tekintettel két részajánlattételi
kör került kialakításra az ajánlattételi felhívásban. Az ajánlattételi felhívás
valamint a beszerzés tárgyában készített dokumentáció az ajánlattételre felkért
szervezetek részére közvetlenül került megküldésre 2011. február 21. napján. Az
ajánlattételre felkért szervezetek a Vercomp Informatikai Kft. (9023 Győr,
Corvin u. 38.), az Info-Rex 3G Számítástechnikai és Kereskedelmi Bt. (9028
Győr, Bencúr u. 3.) és az ALBACOMP RI Rendszerinformációs Kft. (8000
Székesfehérvár, Mártírok útja 9.). Az ajánlattételre felkért szervezetek
kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet nem nyújtottak be. Az ajánlattételi
határidő 2011. március 9. napján 10.00 óra volt. Az ajánlattételi határidőre
mindhárom ajánlattevő benyújtotta az ajánlatát, két ajánlat postán érkezett, egyet
pedig személyesen adtak be. Az ajánlatok bontására 2011. március 9. napján
10.00 órakor került sor. A bontási eljárásról készült jegyzőkönyv postai úton és
faxon, továbbá e-mail-en került megküldésre az ajánlattevők részére, még azon a
napon. Figyelemmel arra, hogy a pályázati támogatás felhasználása során nem
csak az összesített ajánlati ár számít, hanem meg kell felelni az egyes eszközök
vonatkozásában meghatározott keretösszegeknek is, kértük az egyes eszközök
egységárának megadását, amely követelménynek minden ajánlattevő eleget tett.
Az árképzésre vonatkozóan közölt táblázatok esetében számítási hiba javítására
került sor.
A számítási hibák javítását követően az Info-Rex 3G Számítástechnikai és
Kereskedelmi Bt. II. részajánlattételi körre benyújtott ajánlatában az oktatásra
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vonatkozó ajánlat a benyújtott egységárral szorzott létszám alapján 63.990,- Ft.
A Vercomp Informatikai Kft. II. részajánlattételi körre benyújtott ajánlata az
eszközök ellenértéke tekintetében számítási hiba javítását követően 12.542.975,Ft helyett 12.544.255,- Ft, az oktatás költségére vonatkozóan 31.875,- Ft helyett
63.750,- Ft. Az ajánlatok formai és tartalmi értékelését követően az ajánlatkérő
tájékoztatta az ajánlattevőket a számítási hibák javításáról, valamint
felvilágosítás kérést és hiánypótlási felhívást küldött 2011. március 11. napján.
Az ajánlattevők közül az ALBACOMP RI Kft. nyújtott be hiánypótlást, a másik
két ajánlattevő nem élt a hiánypótlás lehetőségével. A hiánypótlási határidő
2011. március 18. napján 12.00 óra volt, amely határidőn belül érkezett a
hiánypótlás. A felhívásban foglaltak szerint a kért felvilágosítás benyújtásra
került, illetve az ajánlattevő élt a Kbt. 85. §. (2) bekezdése b.) pontja szerinti
hiánypótlási lehetőséggel, új referencia igazolást csatolt a Kbt. 67. §. (1)
bekezdés a.) pontja alapján előírt alkalmassági minimumfeltételnek való
megfelelés igazolására a referencia intézmény vonatkozásában. Ezzel az ajánlat
teljes körűvé vált, az ajánlattevő valamennyi alkalmassági feltételt megfelelően
igazolt, ajánlatát az oktatási szolgáltatás tartalmával kiegészítette és
egyértelművé tette, hogy a II. részajánlattételi kör vonatkozásában két csoport
oktatásának a költségét tartalmazza a megadott ár. Az eljárásban érintett
intézmény részéről az ajánlatok szakmai része is áttekintésre került, amelyek
megfelelőnek bizonyultak. Az önkormányzat által létrehozott Bíráló Bizottság
2011. március 21. napján tartott ülést és áttekintette az eljárást, valamint
értékelte az ajánlatokat. Perkáta Nagyközség Önkormányzatának Közbeszerzési
Bíráló Bizottsága megállapította, hogy az ALBACOMP RI Rendszerinformációs
Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.) ajánlata megfelel az ajánlattételi
felhívásban, illetőleg az ajánlattételi dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott követelményeknek. Az ajánlat érvényes,
illetőleg az ajánlattevővel szemben kizáró ok nem áll fenn. A Vercomp
Informatikai Kft. (9023 Győr, Corvin u. 38.) ajánlata a Kbt. 88.§. (1) bekezdése
f.) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlati
felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek. Az Info-Rex 3G Számítástechnikai és Kereskedelmi Bt. (9028
Győr, Benczúr u. 3.) ajánlata a Kbt. 88. §. (1) bekezdése f.) pontja alapján
érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A
Bíráló Bizottság javasolja az eljárást eredményesnek nyilvánítani, illetve az
ajánlattevőnként és részszempontonként kidolgozott értékelés alapján az
ajánlatkérő számára az összességében legkedvezőbb ajánlatot, az egyetlen
érvényes ajánlatot benyújtó ALBACOMP RI Rendszerinformációs Kft-t (8000
Székesfehérvár, Mártírok útja 9.) javasolja nyertes ajánlattevőnek kihirdetni
mindkét részajánlattételi kör vonatkozásában.
Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben
nincs, javaslom az ALBACOMP RI Rendszerinformációs Kft. által benyújtott
árajánlat elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
31/2011. (III. 22.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta
az „Informatikai infrastruktúra fejlesztés Perkáta-Nagykarácsony”
tárgyában lefolytatott, a Kbt. Harmadik rész VI. fejezete szerinti,
általános, egyszerű közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatok
elbírálására és az eljárást lezáró döntés meghozatalára vonatkozóan a
Bíráló Bizottság által kialakított javaslatot és az alábbi határozatot
hozza:
1.) A Képviselő-testület – a Bíráló Bizottság által benyújtott
szakvéleményben és döntési javaslatban foglaltak alapján –
megállapítja, hogy az ALBACOMP RI Rendszerinformációs Kft.
(8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.) által benyújtott ajánlat
mindkét részajánlattételi kör vonatkozásában megfelel az ajánlattételi
felhívásban, illetőleg az ajánlattételi dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott követelményeknek. Az ajánlat
érvényes, az ajánlattevővel szemben kizáró ok nem áll fenn.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Vercomp Informatikai Kft.
(9023 Győr, Corvin u. 38.) és az Info-Rex 3G Számítástechnikai és
Kereskedelmi Bt. (9028 Győr, Benczúr u. 3.) ajánlata a Kbt. 88.§. (1)
bekezdése f.) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel
meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
2.) A Képviselő-testület az eljárás eredményéről készült külön minta
szerinti összegezést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és
felhatalmazza Somogyi Balázs polgármestert, hogy a 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet 39. §-a szerinti eljárást követően a Kbt. 91. § (1)
bekezdése alapján az eljárás nyertesének az ALBACOMP RI
Rendszerinformációs Kft-t (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.)
hirdesse ki, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a
dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a Kbt. 57.
§ (2) bekezdésében meghatározott bírálati szempontok szerint a
legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. A képviselő-testület
felhatalmazza Somogyi Balázs polgármestert, hogy az összegezést az
ajánlattevők részére megküldje, figyelemmel arra, hogy az eljárás
eredményének kihirdetése az összegezés megküldésével történik.
3.) A Képviselő-testület elrendeli az eljárás dokumentumainak
utóellenőrzésre történő benyújtását a pályázati támogatás
felhasználásával összefüggésben a közreműködő szervezet részére, az
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eljárás megindításakor hatályos 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 39. §ának (2) bekezdése alapján.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Balázs polgármestert,
hogy az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót a Közbeszerzési
Értesítőben közzétegye a jelen határozat szerinti tartalommal.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. március 22.
II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pontunk Perkáta Nagyközség Önkormányzata
Esélyegyenlőségi tervének elfogadása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
hozzászólásait.
Szilasy László képviselő
Az Esélyegyenlőségi tervet egy pályázathoz kellett elkészítenünk. Volt
érvényben lévő Esélyegyenlőségi tervünk, de a társulás miatt a nagykarácsonyi
adatokat is szerepeltetnünk kell benne. A munka nehézségét az jelentette, hogy
Nagykarácsonynak eddig nem volt Esélyegyenlőségi terve. A terv összefoglalja
azokat a dolgokat, amelyeket az évek folyamán meghatározott időrendben
javítanunk kell a működésünkben. Ennek az egyik fő konklúziója az, hogy meg
kell teremteni azt az adatbázist, amivel nyomon tudjuk követni azokat, akik az
Esélyegyenlőségi terv alanyai. A terv kiemelten kezeli a hátrányos helyzetű
csoportokat, illetve ezen belül a halmozottan hátrányos helyzetű csoportokat.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom az Esélyegyenlőségi terv
elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
32/2011. (III. 22.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a
„Perkáta-Nagykarácsony Közoktatási Intézményfenntartói Társulás
Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának Helyzetelemzése és
Intézkedési Terve” című dokumentációt az előterjesztés szerint. Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. március 22.
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III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Egyebek napirendi pontban tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy
fejlemények történtek az Önkormányzat tulajdonát képező 669 hrsz-ú telekre
vonatkozó telekrendezéssel kapcsolatban a 667/1 hrsz-ú telek tulajdonosával a
Pegáz Kft-vel. Mivel többszöri megkeresésre sem válaszolt a Pegáz Kft, ezért
még egy levelet küldtem neki 2011. március 17-én, amely szerint az
Önkormányzatnak szándékában áll a 667/1 hrsz-ú ingatlanhoz tartozó, de
jelenleg a kőkerítésen túli 51 m2-es területet bruttó 1 200 Ft/m2 áron
megvásárolni. Ezzel kapcsolatban a mai napon írásban megkeresett a Pegáz Kft.
vezetője, miután jeleztem azt, hogy amennyiben nemleges válasz érkezik, vagy
nem érkezik válasz, akkor azt úgy tekintjük, hogy nem áll szándékában a
telekvásárlásra vonatkozóan pozitív választ adni és ezért nem vesszük
figyelembe az ő 51 m2-es területüket. Azt is jeleztem, hogy ebben az esetben a
hatályos jogszabályok szerint kerítést kell húznia a telkénél. Jóvári György
írásban és szóban is megtette javaslatát. Azt javasolja, hogy az Önkormányzat
51 m2 nagyságú területéért, ami a telkünkre esik (669 hrsz), valamint azért a
sávért, ami az ő telkén van a kőkerítés és az óvoda hátsó kerítés közötti
területen, ezért cserébe kér 140 m2-es területet az ő homlokzati frontjánál.
Amennyiben az Önkormányzat felajánlja a területet, úgy minden költség az
Önkormányzatot terhelné.
Rajcsányi László képviselő
A telekcserét úgy tudom elképzelni, hogy 51 m2-ért kap 51 m2-ert. Az általa
felajánlott plusz 40 m2 nekünk nem kell.
Szilasy László képviselő
Miért akarjuk megvenni ezt a telket?
Somogyi Balázs polgármester
Azért, mert a vázrajzaink e szerint készültek el. Nem tudtuk, hogy a kőkerítésen
túli 51 m2 nagyságú terület magántulajdonban van.
Szilasy László képviselő
A terveken változtatni kell?
Somogyi Balázs polgármester
Igen.
Szilasy László képviselő
Mennyibe kerül?
Rajcsányi László képviselő
Sokba.
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Szilasy László képviselő
Mennyit ajánlott fel az 51 m2-es területért?
Somogyi Balázs polgármester
Korábban bruttó 1500 Ft/m2-t ajánlott. Az Önkormányzat maximális telekára
600 Ft/m2.
Szilasy László képviselő
Ha nincs rá szükségünk, akkor miért vegyük meg.
Dr. Lakos László jegyző
Ha elfogadjuk a telekcserét, akkor új vázrajzot kell készíteni, ha megvesszük,
akkor nem kell új vázrajzot készíteni.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a képviselő-testületnek az ajánlat
elutasítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
33/2011. (III. 22.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Pegáz Kft. által a 667/1 hrsz-ú ingatlanhoz tartozó,
a kőkerítésen túli 51 m2-es területre, valamint az Óvoda telekhatára és
a fenti ingatlan Óvoda felőli fix kerítése közötti területre vonatkozó
telekcserét elutasítja.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. március 22.
Somogyi Balázs polgármester
Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a szombati napon a szociális intézmény
felújítását végző kivitelező és az Önkormányzatot képviselő műszaki ellenőr
között 50 %-os teljesítési igazolás kötése történt meg. Ez alapján a vállalkozó
benyújthatta készültésig foka szerinti résszámlát, amit hamarosan a Kistérségi
Társulás fog teljesíteni. A befejezési határidő 2011. április 28. Amennyiben
nincs több kérdés, hozzászólás, a testületi ülést bezárom.
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Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester az ülést
17:45 perckor bezárta.
k.m.f
Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Dr. Tóth Ferenc
képviselő

Kovács Ferenc
képviselő
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