KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2014. MÁJUS 15. NAPJÁN TARTOTT
NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

14/2014. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 15.
napi rendkívüli, nyílt testületi ülésén.
Ülés helye: a Hivatal tanácskozó terme
5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.

Jelen vannak:

Lengyel György polgármester,
Mórocz Lajos,
Pusztai Ádám,
Varga Pál települési képviselők.

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:
dr. Lipták Péter jegyző;
Fekete Zita, kirendeltség-vezető.
Kapuné Sin Anikó pénzügyi vezető főtanácsos

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen:
Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető.
Távolmaradását bejelentette, igazoltan távol:
Szemenyei Sándor képviselő

Lengyel György, polgármester Köszönti a megjelenteket, megállapítja hogy a
testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása
Mórocz Lajos és Pusztai Ádám képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 4 testület tag, 4
igen szavazattal, egyhangúan, elfogadott.
Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra, amit az előzetesen megküldött
meghívó szerint javasol elfogadni.
Aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, a 4 jelenlevő tag közül 4 igen
szavazattal, egyhangúan az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi
pontokat:

Tárgy:

Előadó:

1. Javaslat a “Művelődési Ház és Községi Könyvtár
külső munkálatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési
eljárás eredményének megállapítására a Bírálóbizottság
döntése alapján.

Lengyel György
polgármester

Lengyel György polgármester: A két ülés között lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót a soron következő testületi ülésen fogom
előterjeszteni.
1. Napirendi pont: Javaslat a „Művelődési Ház és Községi Könyvtár külső
munkálatok
elvégzése”
tárgyú
közbeszerzési
eljárás
eredményének
megállapítására a Bírálóbizottság döntése alapján.
Előadó: Lengyel György, polgármester

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés
előzetesen elkészült a meghívó mellékleteként a képviselők megkapták. A
Bírálóbizottság döntését terjesztettük elő. Ezt követően kell a Képviselő-testületnek
dönteni. Van-e kérdése, észrevétele valakinek?
Az előterjesztés részét képezi a határozati javaslat, mely három részből áll.
A munkálatok elvégzésére 30 millió forintot nyertünk, a bekerülési költség ezt
meghaladó részét az Önkormányzat önerőből kiegészíti, hogy a szükséges munkák
elvégzésre kerüljenek, a korábbi döntésünknek megfelelően.
Fekete Zita kirendeltség-vezető: A Közbeszerzési Törvény alapján névszerinti
szavazást kell alkalmazni, a képviselők ABC szerinti sorrendben szavaznak.
Lengyel György polgármester: Kérem a képviselőket, hogy nevük elhangzása után
szavazzanak:
Lengyel György: igen
Mórocz Lajos: igen
Pusztai Ádám: igen
Varga Pál: igen
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
113/2014. (V. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. eredményesnek hirdeti ki a „Művelődési Ház és Községi Könyvtár
külső felújítási munkálatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárást,

2. a „Művelődési Ház és Községi Könyvtár külső felújítási
munkálatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertes
ajánlattevő neve: Csikaiszer Kft.
ajánlattevő székhelye: 5940 Tótkomlós, Bartók Béla u. 2.
ajánlati ár (nettó) Ft: 31.215.902 Ft
3. felhatalmazza Lengyel György polgármestert az írásbeli
összegezés kiküldésére (az eredmény kihirdetésre) és a nyertes
ajánlattevővel történő szerződéskötésre, tekintettel arra, hogy a
nevezett ajánlat a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó
érvényes ajánlat, mely a rendelkezésre álló összegre tekintettel is
megfelelő.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs,
tisztelettel megköszöni az aktív tanácskozást és 15.15 perckor az ülést bezárja.
K.m.f.
/ Lengyel György /
polgármester

/dr. Lipták Péter/
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Mórocz Lajos /
képviselő

/Pusztai Ádám /
képviselő

