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Újtikos Községi Önkormányzatának Képviselő- testülete
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Az

üIés helvszíne: Újtikos Községi Önkormányzat Tanácskozóterme
(4096 Újdkos, Arany János u.12)

NAPIRENDI PONTOK:
l., Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: Takács József polgármester
2., Javaslaí a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ felterjesztésének megtárgyalásara
E|őterjesztő: Takács József polgármester
3., Különfélék
Zárt

i|és

1.

Javaslat első lakáshoz jutó kérelmének megtárgyalására
Előterjesztő: Takács József polgármester

2. Javaslat rendkívüli települési támogatásra beérkezett kérelem megtárgya|ására
Előterjesztő: Takács József polgármester
Újtikos, 2018. március 26.

Takács József
polgármester

Újtikos KOzségi Önkormányzat
Polgármesterétől
4096 Ujtikos Arany János u.12.

Tel.: 521391-960, e-mail: uitikos@gmail.com

Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. március 28-án tartandó ülésére
Tárgy: Javaslat

a

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ feltelj esáésének megtárgyalására

Előterjesztő: Takács József polgarmester

Tisztelt Képviselő- testület!

A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 20i8. marcius 2-én kelí levelében felterjesZéssel
ólt Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testül etéhez az Ú;titos- Tiszagl.ulaháza
Általános Iskola maximálisan felvehető tanulólétszámiának csökkentése vonatkozásában.
melyet az előterjesaéshez csatoltam.

Az

Újtikos-Tisz agyulaháza Általátros Iskola szakmai alapdokumentuma szerint az iskola
maximálisan felvehető tanulólétszáma az alsó tagozatbon 180 fti, a felsó tagozaton 150 fő.
Ezze\ szemben a az iníézménytaru|ólétszáma az alsó tagozaton 86 ftj, a felsó tagozaton 90 fő.
A kihasználtsági mutató alsó tagozatban 45.5 %o, felső tagozatbul 60 Yo.

Az

intézmónykötelező felvételi kőrzetéhez tartozó teleülések demográfiai adatai szerint a
születések száma kismértékben nó, de a következő tanévekben a tanköteles koru tanulók
létszáma nem változik számottevően és nem közelíti meg az iníézményszakmai
alapdokumentumában rögzített maximális férőhelyek számát.

A Tankerület javaslata:

-

az alsó tagozat és a felső tagozat maximálisan felvehető tanulólétszrirna 108 fő legyen
2018. szeptember 1-tól. Igy az intézmény klhasználtsági mutatója alsó tagozatban 7 5.9
%, felső tagozaíban83.3 Yo.

Kérem a tisáelt Képviseló-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a hatarozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Úitikos, 2018. marcius 26.

Takács József
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
....., l20I8. (III.28,) számű határozat

Ú;tikos Községi Önkormányzatátrak Képviselő-testület meglargyalta a Javaslat a
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ felterjesáésének megtárgyalásara elnevezésú
előteiesáést és az alábbi döntést hozta:
1.,

A Képviselő-testület véleményezésijogával élve támogatja, hogy

-

az Újtikos-Ti szag7ulaháza Általános iskola Újtikos, Széchenyi tér 2. sz. alatti székhely

maximálisan felvehető tanulólétszáma 2018. szeptember 01-től 108 fő,

- az

Újtikos-Tiszagyl|aháza Áttal,ínos Iskola Tiszagyulahaza, Kossuth u.34. sz. alatti
tagintézmény maximálisan felvehető tanulólétszáma 201 8. szeptember 01-tól 108 fő legyen

A

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy
tankerületi Központot értesítse.

2.,

Határidő: 20l

8.

április 03.

Felelős: Takács József polgármester

a döntésről a

Hajdúböszörményi

Újtikos Községi Önkorrnányzat Polgármesterétől
4096 Ujtikos, Arany János u. 12.
Tel.: 521391-960, e-mail: uitikos@.gmail.com

Előterjesztés
a Képvíselő-testület 2018. március

28-én tmtandó üIésére

Tárgv: Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviseló-testületi határozatok végrehajtásáról
Előteriesztő: Talcícs József polgármester

Tisztelt Képviselő-t€stület!

A lejárt határidejű képviselő{estületi ha!írozatok végrehajtásáról

az alábbiakatjelentem.

í812018. (II.2L) számú határozata
A Képviselő-testülete kinyilvánította azon szandékát, hogy Kovács Istvánt saját halottjának
tekinti, és ezzel egytóejűleg vállalta a temetéssel kapcsolatosan felmerült költségek
megfiZetését 290 000 Ft öSszeg erejéig. Az ősszeg a temetést közvetlenül intéző elhunyt
hozzátaíozőja részérea benyújtott számla ellenében keűlt kif,lzetésre.

l9l20l8. (II. 2l.\ számú határozata
A Képviselő-testülete engedélyeae az Újtikosi Lurkó - Kuckó Óvoda és Szociális Szolgáltató
óvodai csoportja esetében a 2017l2018-os nevelési évre vonatkozóan a ma.ximális
csoportlétszám 20oÁ-al va\ő túllépését.
A döntéséról az intézményvezetőjét értesítettük.
2012018, (II. 21.) számű

A

határozata

Képviseló-testület támogatta, hogy kézilabda pálya kialakításara vonatkozó támogatási
igény kerűljön benyújtásra a Magyar Kézilabda Szövetséghez (székhely: 1087 Budapest,
Könywes Kálm:ín körut 76). A íámogaíási igény benyújtásra és támogatásra került.

2018. (III.12.\ számű határ ozata
Képviselő+estület a Kbt. 115 § (1) bek. szerinti közbeszerzési eljarást indított ,,Ujtikos
Altalanos Iskola energetikai fejlesztóse" tárgyában. Az Ajanlattételi Felhívást a határozatban
szereplő gazdasági szereplők részére hataridőben megküldésre került.
2 5l

A

l20l8. III.12.) számú határ ozata
A Képviselő-testület a Kbt. 115 § (1) bek. szerinti közbeszerzési eljarást indított ,,Orvosi
Rendelő, Csecsemőgondozó és Nóvédelmi Tanácsadó bővítése és átalakítása" targyában. Az
Ajánlattételi Eelhívást a haíározaíbarl szereplő gazdasági szereplók részérehatáridóben
27

megküldésre került.
Újtikos,

20 l 8.március 26.

Tisaelettel:

Takács József

Polgármester

Hatarozati javaslat
.,.... 12018. (......) számú határozat
1./

Újtikos Községi Önkormárryzatának Képviselő-testülete meglaTgyalta a lejárt határidejű

képviselő-testületi határozatok végrehajtásáró1 szóló polgármesteri jelentést, melyet elfogadott.

Határidő:----

Felelős::--:-

Hajdúböszörniényi Tankerületi Központ

Üö

lR^l-szi}l

:

Tl{ /081/0l0 l 1,1/20t8,

Fgr-r,nrursz-rÉs
Az,

IsKoLA §lÁxIll,{LIsAN FElVEtr§Tó
Úlxros-Tts z^Cyvl,\HLzJ\
ti
raiT rilólÉrsz,{lIÁNAK
^LT^LriNos csöKKE,NTÉs

i. ELóZMÉNVEK BEMU-|AT

ÁSA:
p,'r'ú,iű._il.r^gyulaháza Á]talános 1skola (oM azonosító: 203293) jelenleg hatályban _'évó
.ruűui ur"paor.űentuma 6.1.3, és a ó.2.3 pontjában íoglaltak szerjnt aZ iskola maximálisan
felvehető tanulólétszáma leiadatellátási helycnként:
1B0 fó
Úlikos Széchenyi tér
150 lö
utca
Tiszagyulahrlza Kossuth
Az inlézmén|jelenlegi tanulólótszáma feladatcllátási helyenként:
86 fő (1-4 osztály)
Újtikos Széclrenyi tér
90 lő (5-8 osztály)
TiszaglTrlaháza I{ossuth utca

"
.

2:

,
.

2:

34:

34:

2013, szeptenrber
felel lneg a

A szaknrai alapdokumentunrban a nraximáIisan ielvel]etii tarrulólétszánrok nen
l. .^pi" .loo ürliltek neghatá t"ozásra. Az iskolaépiiletek belogaclóképességc
,roi,ii"i uropaotu,oenllim.-ba íoglalt rrraxinrálisan felr,elretó tanirlólétszámoknak.
A születések szánrának alzkulása
?t17

Telepúlósek
Tiszagyulaháza

z0,16
,/
,1

últikos
Együtt (l+U)

A
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11

születések számának kGrnérlékiieu' eikedését mutatják,
kóvetkező tanóvekben a tanköte]€S korú tanulók iótszáma nem változik

teLepülések denrográiai aCatai

az,anban

?01,1,,2017 ,

a

§zámottevóen.

A tarrulólétszám változása az utolsó öt tanóvben:
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(ió)

űő)

(fd)

(fö)

1,79

183

181

í14

1-4.
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1-4.
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0}

76

105

88

]

.

-

t"rrrólétszár:n kiegyeniített, egyik tanévbcn
szárrrát.
alapclokr-rnrentunllrau lögzíteit nraxiirráiis fér,őhelyek

i.1*1ábr,,

|76

serr-r

közelítette meg a szakmai

Szólúely: 4220 llajdúböszön-]:}ény, \4esler utca 9,
l 36-5i-5,50248 E-rnail: hajcluboszonrteny@kk,gov-hu

Tele|o11:

íbrrás az i_8 osztállüoz.
rcndelkezésrc. A követkcző ]0 esztelldóben

A

hrutráner.ó

a

jelenlegr tarrr"rlólótszámnalt megí,elelően áll

a kötelezó

tanrLlófeh,étel biztosításához szüksóges

férőhelyek az átszel.1czést kör,etően is rendelkezósre állnak,

2. JAVASLAToI{

1.

2018. szepten,]ber 1, napjától az Újtikos-Tiszag;lrrlalráza Á]talános lskola szakmai
alaptiokumentulrrábarr a székiielycn ós a tagintézrnényben a teryezett nraxinrá]isan
felvehető tanulólétszánr csökkentése:

1.1.újtikos Széchenyi tór

2. szánl alatti

székhely nraxinrá]isati

t,elvehetó

tanutólétszánra: 1 08 fő,

l

.2.Tiszagyulaháza Kossuth utca 34. szám alatti tagi téZménymaxinrálisarr fe]vehetó
tanulólétszánra: i 08 íő az alábbi táblázatban fogla}tak szeririt:

20t 8. ér,i átszervezósse}

érintett közneveIósi
intéznrény

tjjtiko§-'I ilZlrgYulaháZa

iltalános IsLola

1'a gi

1-4 osztá}l

409ó Újtikos, Széchenyi

he]y
2013. 0],0l. elótti iskola

rl-"

gi"iaháza iltalános Iskola

ntézm é n y,e

O]!I azonosító 203293
5-8 orztál1

Ol\,1 azonosító 203293

Érintem felaclatelllrtírsí

Úttto§

4097 Tiszagyr-rlaháza, Kossulh utca 34.

n,taxinális 1ótszáma

1E0

150

Jelenlegi tanuJói létszánr

3ó

90

45,5%

60a/,,

l08

108

15,9%

83,30%

Ki]rasZnáIisági nirüató
Javaslat az isko]a
maxirná]is lótszánrának
n-regáIlapítására

2018.09,01-tól

kihasznált§ási mulató
iavaslat a]apján

a

A szakmai alapdokulnentun-} az alábbiak szerint

r-rródosul:

6.1.3. iskola nrarimális tarruiólétszáma: 108 fó
6.2.3. isko]a maxinrális tarrulólétszárna: 108

3.

íő

INDoKoLÁs

Az újtikos-Tiszagytr}aháza Áitalános Iskola ópületadottságai, tárgyi feltételei nem aikalnasak
a hatá}yos szaknrai alapdokrtmentumban meglratározott tanulólétszám bcíogadására. A
beiskolázási kihzet derrrogr,áfiai rr-rutatói szerint a tanulólétszám lényeges enelkedósóvel nem
ke]1 szárriolni.

iskolába jellenzően beiratkoznak a köInyező telepiilésekról. ami az. oszláIy|étszámokat
keclvezően befolyásolja. de az év1'olyamonkéntiegy osztáIy eIcgendő a i'eivóteli kötelezettség

Az

teljesítósólrez.

településen a demográfiai adatok és az épületek nrér,etéból adócló. r,endelkczésre áIló
á]talános iskolai fér,óhelyek az intézrrrénybeíblvehetó maxitnális ranulójétszánr csökkentését
indokoljákA humánerófbrLás a jelenlegi tanulólétszám eilátásához rendeLkezésíe áll,

A

Székhely: ,1?20 t{ajdúbösziinrrérry. Ivlester utca 9,
1'e]eforr: l 3ó-_í2-550j43 L-nail: hajduboszormeny(/rkk.gov.hu

4.

HATÁsTA1.,*ULMÁNY

A szakmai

alapdokr:mentulnban nregjelőlt köznevelési alapfelatiatok indikátolai koherensek
1esznek a tanuIói jogviszonyban álió tanulók ]étszámár,al.
A települések demográfiai tendenciáját tckintve a köznevelési felaclatok elIáíásához szükséges
iér,őlrelyek rerrcielkezésre áilnak a következó i0 ér,berr. A _jar,aslar a\apján 2'l ítls nTaxirrrlrlis
osztálylótszánrokkal szántítva, a kihasználtsági nutatók Uitikosotl 45,59l-161 75,9 %,ra,
Tiszagyulaházárr 60 Yo-ról 8 3, 3 o/r,-ra ern elkedrrek.

5. AZINTEZi\tliNyÁrszsRvEZEs
A szaklrai

KÖLTSÉGEI

a}apclokunrentum liródosítása a pedagógrrsok létszán-rát nern érinti, a lenntartóra a

r,áltozás többletköltséger rrem ró.

6.

INT Ez^lpNyÁrs zBnvEZÉS JOGSZABÁI-u gÁrrBxp
^ZA nen]zeti köznevelésrói szóló 201 1, évi CXC, törvény (továbbiakban: Nkt.) 4.§ 11.
pont, az Nkt.83. §_(3)-(5) bekczdésc az Nkt. 84,5\ (7) Lrekezdése

3

1. óvi CXCV. tötvény 8/A. § (2) bekezdése és a
" Az á]lanháztarlásról szóló 201endelet
végreirajtásálúl szóló korrrránlT
o A nemzeti közneveiés vógrehajtásáróI szóIó 229i2012.{,Y III.2B,) I{orn. rcndelet
és a köznevelési intézmények
" A nevelesi oktatá§i intézmérryekrrrűködéséró}
1.) EMMI iendelet.
névlraszrrálatáró1 szőlő 2012012.(Yllj.3

A végrehajtás feltételei:
Egyetér,lésre jogosultak köIe:

-

Vé}errrényezésle jogosLrltak köre: az Nkt. 83,§ (4) bekezdés érlelmében
a) a: inló:mény ulkalrnttzotti ki):össógc,
b) az iskolaszélc,
c) tt sziilői s:erve:el.
d) az islcolai dítilliinko r n ány: a t,
h) a ta glvsnkezclés éban levő ingatlOn tll(idOn()s önkonnút1,:g7li1771|; véleméry,ét.

Az

Újtikos_Tisza8},ulaháza Áitalános Iskola nraxinrális tanulólétszárrrának csókkerrtésére
vonatkozó átszervezósét támogatom,

I-Iaidúbószörmérry, 20 1 8. február 28.

itrrn, /yt -.t

Tóth LajosJ {rpáct
, .,, .\,]
t3nKeruletl lga?,rlnlo

-v

Széklrcly: -1220 }tajdúböszónnóny, Mestcí utca 9.
Telefon:,i,36-52-j50248 E-nrail: hajduiroszololcny(il,kk.gov.lrrr

h-

1"1a.;

dúbószömrényi Tankeriileti Kózponl

Újtikos Község Önkorlnányzata
Takács József polgárrrrester úr

Iktatószám; TK/084/0l01 1,412018.

tJgyintéző: FileGáborné

Mel]éklet:

ré,szóre

Uitikos
Arany János utca

1db

12. §z.

4a96

Tálgy Intéznrényátszervezésijavaslat

önkcrtrrrányzati vélelriónyezése

Tisztett Polgárnrester Úr!

A

Hajdúböszönrlényi Tankerületi KöZpont Újtikos-Tiszagyrrlaháza Általános Iskola
igazgatőjával egyeztetve az alábbi intézményátszervezési javaslaíot teljeszti a döntéshr:zó
en-iberi eróforrások arinisztele íb]é.

A fcltcrjesztés tárgya:
Ú;rlxos-Trszac\luL,4.HÁzÁ Ár,r..rrÁlos

AZ

T,{NLLÓLÉTsZÁ]íÁN.\K CSöKKLNTEst

IsKoL,{

,IAXIN,IÁLIsÁN FE!,\.trHETó

A fche{eszlés szakrnai indokiását levelenhez mellékelen.
A netnzeti közlevclés:-Ől szóló 20I l, éYi CXC- tölvény 8].§ (4) bekezdés értelmébena dölrtés elótt az
alábbi közössógek

r

kikélni:

r,élerrrén.vétke]1

a)
inléznúnvalkalnla:tltti kö:ii,rsége,
b) a: iskalus:élc,
c) u ,\.ülői s:erv:eí,
tl) u: isktlluí diákönkonlóny:aí,
h) l vng1l;nkeze{ésében {evő ingrtIutr /uIqlonos iinkornúnyzultinak létenűn,l.át.

.iogszabályi kötc]ezett§égenlrek eieget téve, tiszlelettel kérenr, szíveskedjék r,ólenényezésle Újtikos
Község Örtkol,rná nyzatának Képv iseiő-testü]ete elé terje szteL\i az
javaslatoi.
Az intézrnényi közösségek vélenrényalkotása folyamatban Van,^lszeíyezési
an]inl isnertté válik a döniésük,
lraladéktalanultájékoztatoln po]gállnester urat és a tisáelt Képviseiő_testü]etet.

A

i,élenrérlyezósló] szó]ó határ,ozatokat 2 erccleti példányban leheróség szerint 2018. április 3.
ntunkaitlő végéigszíveskedjenek reszemre rlegkűlderri. lrcrgy 2018. április 5. napjárr az áíszenezós

dokuntentumait a KJebelsberg Központ i,észéreát tudjarn adni.
Tárrrogató setítségétköszönönr!

Hajdúböszömtény,

2013, nárcius 2.

Tisztelettel:

j ]'
,

', Lic

Tóth Laj
tankeriileti

§zékhely: 4220 Hajdútböszöllnénv Me§tcr utco 9..

§rlail:

Tct-:0ój2-5j0_246

hojduboszorrncny/ij

kk.gor.hu

i

JELE NLE TI Iv
Ú;tit<os Községi Önkormányzat Képviselő- testületének

2018. múrcius 28. napján tartott

nyílvános ülésérű

szavazati ioggal ielen van:
Takács József polgármester
Juhász Margit alpolgármester
Bodnár Imre képviselő

Molnámé Bor Bernadett képviselő
Sárrdorné Kovács

lldikó képviselő

dr. Szokol Ildikó kirendelts ég-vezető

JEGYZOKONYV

-

Készült: 2018. március 28-án Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzaít Hivata|
Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében10.00 órakor kezdődő, Újtikos Kózségi
Önkormányzatának Képviselő-testtilete

szavazati iogqal ielen vannak:

so r o

n következő nyílt ülésén.

József
Juhász Margit
Bodnár Imre
Takács

polgármester
alpolgármester

képviselő

Molnámé Bor Bernadett képviselő
Sándomé Kovács Ildikó képviselő

Tanácskozási ioggal ielen van:

dr. Szokol

Takács József polgármester; Köszönti

Ildikó

kirendeltség-vezető

a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy

képviselő+estület 5 fővel határozatképes, ezenneí az ülést megnyitja. Jegyzókönlv

a

vezetésére

felkéri Szedresiné Bor Evát, hitelesítésévelSandomé Kovács Ildikó képviselőt bizza meg.
Kéri a képviselőket. fogadják el a meghívóban szereplő napirendi pontokat.

A

képviselő-testüIet 5 igen szavazattal, ne,n szavűzat és tartózkodás néIkül efogadta a

meghívóban szereplő napirendí pontot

Napirendi Pontok:

1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról
Előterjesztő: Takács József polgármester

2.

Javaslat a Haj dúböszörményi Tankerületi Központ felterjesztésének
megtárgyalására
Előterjesztő: Takács József polgármester

a Vállalkozási szerződés Últitos- Tiszagyulaháza Általános Iskola
épületének energetikai korszerűsítésre tárgyú ajánlattételi felhívás

3.-Javaslat

visszavonására
Előterjesztő: Takács József polgármester

4. Javaslat az Újtikos-Tiszagyulaháza Áttalános Iskola épületének energetikai
korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának
elfogadására
Előterjesztő: Takács Józsei polgármester

l.. Polgármesteri j elentés
Előterjesztő: Takács József polgármester
Takács József polgármester:
Kérdezi, hogy van-e kérdés?
HozzászőIás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben
szereplő hatarozati javaslat elfogadásáról.

A

szavazásban a képviselő-testület tagjai közüI 5 fő vett fészt, a képviselő-testület 5 ígen
szavazűtígl, nem sxavalat és tartózkodás nélkül elfogadta az előíerjesztésben szereplő
h atáro zati j av as I at ot.

Újtikos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
30/2018. (III. 28.) számú határozata

Újtikos Községi Önkormányzatának Képviselőtestiilete megtárgyalta a lejárt határidejű
képviselőtestiileti határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést, melyet
elfogadott.

íIatáridő:---Felelős:

-----

2. Javaslat a Hajdúböszörményi

Tankerü|eti Központ felterjesztésének megtárgyalására

Előterjesztő: Takács József polgármester
Takács József polgármester:
A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 2018. március 2-án kelt levelében felterjesztéssel
élt Újtikos Községi Önkormányzat Képviselőlestíiletéhez az Últikos- Tíszagyllahána
Általános Iskola maximálisan felvehető tanulólétszámának csökkentése miatt. Jelenleg az
iskola maximálisan felvehető tanulólétszáma az alsó tagozatbon 180 fő, a felső tagozaton 150
fő. Ezzel szemben a az iníézménytarullőlétszáma az a|ső tagozaton 86 fő, a felső tagozaton 90
fő. A kihasználtsági mutató alsó tagozatban 45.5 %, felső tagozatban 60 oÁ.
Kérdezi, hogy van-e kérdés?
Hozzásző|ás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben
szereplő határozati javaslat elfogadásaról.

2

A

szavazásban a képviselőlestület tagjai közül 5 fő vett részt, a képviselő-testület 5 igen
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesxtésben szereplő
h atár o zati j av a s l atot.

Újtikos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
31/2018. (III.28,) számú határozata

Újtikos Községi Önkormányzatának Képviselő{estület megtárgyalta

a

Javaslat

a

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ felterjesztésének megtárgyalására elnevezésű
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testiilet véleményezésijogával élve támogatja, hogy
az Újtikos-Ti szagyu|aháza Általános Iskola Újtikos, Széchenyi tér 2. sz, alatti székhely
maximálisan felvehető tanulólétszáma 20l8. szeptember 01-től l08 ftj,
1.,

-

-

az Újtikos-Ti szagyvlaháza Általános Iskola Tiszagyrlaháza, Kossuth u.34. sz.

alatti

tagintézmény maximálisan felvehető tanulólétszáma 2018. szeptember 01-től 108 fő legyen.

A

Képviselő-testiilet felkéri a polgármestert, hogy
tan]<erületi Központot énesítse,

2.,

a döntésről a

Hajdúböszörményi

Határidő: 2018. április 03.
Felelős: Takács József polgármester

3., Javaslat a Vállatkozási szerződés Últlt o.- Tiszagyulaháza Áltatános

Iskola

épü|eténekenergetikai korszerűsítésretárgyú ajánlattételi felhívás visszavonására
Előterjesztő: Takács József polgármester

Takács József polgármester:
Írásbeli tájékoztatás érkezett a közbeszerzést végző cégtől, hogy közbeszerzésekről szóló
törvényben foglaltak alapján az ajánlattételi felhívást vissza kell vonni és új eljárást kell kiími
az aján|atíevők között lévő összeférhetetlenség miatt. A következő előterjesztés az új
aiánlattételi felhívást már tart a|mazza.
Kérdezi, hogy van-e kérdés?

Hozzászőlás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben
szereplő batározati javaslat elfogadásáró1.

A

szavazásban a képviselőlestiilet tagjai közüI 5 fő vett részt, a képvíselő-testület 5 igen
szavazattal, nem szűvazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztésben szereplő
határoxati javaslatot.
Ujtikos Községi Onkormányzat
Képviselő-testületének
32 l 20 18. (IlI.28.) számí hat ár ozat a

a Javaslat a
energetikai
Iskola
épiiletének
Altalános
UjtikosTiszagyulaháza
Vállalkozási szerződés
Újtikos Községi Önkormányzatának Képviselő-. tesület megtárgyalta

korszerűsítésre tárgyu ajánlattételi felhívás visszavonására elnevezésű előterjesáést és az
alábbi döntést hozta:
1., A Képviselő-testiilet a 2512018. . (IIi.12.) számú határozatával elfogadott Vállalkozási
szerződés Ujtikos- Tiszagyulaháza Altalános Iskola épúleténekenergetikai korszerűsítésre
tárgyu ajánlattételi felhívás megküldésévelindított közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívását a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 53.§ (1) bekezdésében
foglaltak alapján a 115.§(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően visszavonja.

2,,

A

Képviselő- testület felkéri a polgármestert, bogy az ajánlattevők értesítéséről

gondoskodjon.

Ilatáridő: azorrnal
Felelős: Takács József polgármester

4. Javaslat az

Újtikos-Tis zagyllaháza Általános Iskola épületének energetikai
korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattéte|i felhívásának elfogadására
E|őterjesztő: Takács József polgármester
Takács József polgármester:
Az előző napirend tárgyalásakor jelezle az új ajánlattételi felhívás elfogadását. Az előbbi
batározat alapján a korábban kiírt közbeszerzési eljárást kellett visszavonnt a kőzbeszerzési
szakértő javaslatára. Ez az előterjesztés új kiírására vonatkozik azzal, hogy az a|ábbí
szereplők részére kerül megküldésre az ajánlattételi felhívás. FOUR GOLD Kft, Monolit 3000
Kft., -DIAMOND UT Kft., B-EP Profil Kft. és a Nova-Bau'89 Kft. A korábbi BATORTÜZEP Epítőipari és Kereskedelmi Kft. (4325 Kisléta, Pócsi níca 24.) helyébe a Monolit
3000 Kft kerül.
Kérdezi, hogy van-e kérdés?
Hozzásző|ás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesáésben
szereplő hatfuozati javaslat elfogadásáról.

A

szavazásban a képviselő-testület tagjai közüI 5 fő vett részt, a képviselő-testület 5 igen
szavazattal, nem szűvazat és tartózkodós néIkül elfogadta az előterjesztésben szereplő
h atáro zati j av a s I atot.

Újtikos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
33/2018. (III.28.) számú határozata
Újtikos Községi Önkormányzatának Képviselő-testiilete megtárgyalta a Javaslat az ÚitikosTiszaglulaháza Altalános Iskola épületének energetikai korszerűsítésetárglr közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadására elnevezésúelőterjesztést és az alábbi döntést
hozta,.

A Képviselő-testtilet

a Kbt. 115 § (1) bek. szerinti közbeszerzési eljárást indit .,ÚjtikosTiszagyulaháza Altalános Iskola épületének energetikai korszerűsítése" tárgyában,
1.,

4

2., ,,\ Képviselő-testül9t az tlj tikos-Tisza_e},ulaháza Áltaiános iskola épületónek energetikai
korszerűsítése tiilg1,-ú kiizbeszr-,rzósi eljálás A.iánlattéte]i Felhír.ását és
kiegészíti1
Kiizbeszerzósi Dokunrenlunrirt a ]ratá,ozat szerintj tartalornrrral jóválragyja. ^7" ^Zt
3...,\ Képr,iselii-testülel a7 ajárlattételi 1élhil,ást az alábbi gazdasági szereplóknek kiildi nreg:

- FOUR GOLD Kíi ( I04.1 Birdapest, Gyertl,aláng köz 6.)
- Monolit 3000 K,ii,(4002 Debrecerr. Donrokos Máíon kcr1 ó0;'Ci
- DIA\íO\D t "l' Kli, (_+]:0 rragykilIó. Árpád Lrrca Il,r
- B-EP Proí'il Kii. (;1030 Debrecen" Karabély utca 3.)
- Nova-Bau'89 Kfi. (rl]]0 llajdúböszörmórr1,. Kiilsó_Debreceni u,

3

L)

.{-, Megállapítja" hogy jclen közbeszerzési eljárás keretóben a Kbt. l15.§ (2i bek.
-ben
íbglaltaknak megl'eleliien a teljesítésreképes. szakrrraiiag negbízható gazdasági szereplőknel
kerül lnegküldósre az ajánlattételi tlllrír,ást. Az ajánIattételre íelhivanrló gazdasági szereplól.,

kir,,álaszlásakor diszklininációnrenle§el,t, az egyerrlö bánásnlód elvének nregítleliien és
iehetósóg szerinl a nikro-, kis- r,agv kózópl,állalkozások részvételétbiztosítva járt e] az
ajánlatkéró,
5.. A Képviseló-testiilel í'elkóri a pcllgámestert. hogy az ajánlattéteJi f'elliívás a határozat 3.
pontjában meghatáI0zott gazdasági szc,repliik.ószólc 1őnónő nregkLildéséró} gondoskodjorr.

Felelős: Takács Jilzsef polgánnestcr
.1.. pont t,sct.in : ónclclnslerLlcl]

HatÁ rirJő:

Llit,cl az ülóscn bclűi további hozz;iszólás netn volt. Takács Józseí polgárrnester az ülési
bezárta.
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