Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/230-003, 88/507-031.
E-mail:jegyzourkut@vnet.hu
………………………………..............................................................………………………...
Szám:68-5/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2015. április 13.-án
(hétfőn) du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.
Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
Farkas István alpolgármester
Dr. Dóczy Mariann képviselő
Lisztes Győző képviselő
Pichler Józsefné képviselő
Rieger Tibor képviselő
Stáll Zsolt képviselő
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent : Rostási Mária jegyző
Fülöp Zoltánné polgármester:Köszöntötte az ülésen megjelenteket és a jelenléti ív alapján
megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a Képviselő-testület 7
tagjából mind a 7 fő jelen van, így az ülést megnyitotta.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag – 7
igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.
NAPIREND:
1) Döntés az Úrkút szennyvízelvezetése és tisztítása tárgyú KEOP 1.2.0/2F/092010-0039. azonosító számú projekt keretein belül megvalósuló „Úrkút Község
felhagyott szennyvízcsatorna hálózat eltömedékelési munkáinak elvégzésére” tárgyú beszerzésekre vonatkozó közbeszerzési feladatokra érkezett árajánlatokról.
Előterjesztő: polgármester

2) Döntés a módosított Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról.
Előterjesztő: polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
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1.NAPIREND: Döntés az Úrkút szennyvízelvezetése és tisztítása tárgyú KEOP 1.2.0/2F/092010-0039. azonosító számú projekt keretein belül megvalósuló „Úrkút Község felhagyott
szennyvízcsatorna hálózat eltömedékelési munkáinak elvégzésére” tárgyú beszerzésekre
vonatkozó közbeszerzési feladatokra érkezett árajánlatokról.
Előterjesztő: polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Rieger Tibor képviselő: Az előterjesztés alapján megállapítható, hogy a felhívás úgy szólt –
ahogy korábban az összes többi – hogy az az ajánlat kerül elfogadásra, amely a
legalacsonyabb értékű. Így javasolja a Firmiter Füred Bt ajánlatának elfogadását, mely a
legalacsonyabb értékű – 500 e/Ft – és áfa-mentes.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2015. (IV.13.) önkormányzati határozata
szennyvíz csatorna tömedékelésére közbeszerzési szakértő
kiválasztása
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a) az Úrkút szennyvízelvezetése és tisztítása tárgyú KEOP 1.2.0/2F/09-2010-0039
azonosító számú projekt keretein belül megvalósuló „Úrkút Község felhagyott
szennyvízcsatorna hálózat eltömedékelési munkáinak elvégzésére” tárgyú
beszerzésekre vonatkozó közbeszerzési feladatok elvégzésére kiírt ajánlattételi
felhívásra beérkezett 3 db ajánlatból (Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és
Befektetési Zrt 600.000.-Ft + ÁFA, Firmiter Füred Bt 500.000.-Ft + ÁFA és Multi-act
Kft 535.000.-Ft + ÁFA ) a Firmiter Füred Bt ( 8230 Balatonfüred, Móricz Zs. u. 18/A. )
nettó 500.000.-Ft + 0 ÁFA, azaz bruttó 500.000.-Ft ajánlatát fogadja el.
b) felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert a közbeszerzés tárgyát képező
közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: azonnal
2.NAPIREND: Döntés a módosított Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról.
Előterjesztő: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták, az a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: A Közbeszerzési Szabályzatot újra módosítani kell, mert
időközben módosult a Közbeszerzési törvény is, és a közbeszerzési szakértő kiválasztására
vonatkozó felhívásban szerepelt az is, hogy a Közbeszerzési Szabályzatot a szakértő
felülvizsgálja. A közbeszerzési szakértő ezt megtette, javasolja annak elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
rendeletet hozta:
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Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2015. (IV.13.) önkormányzati határozata
Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat
módosított – egységes szerkezetbe foglalt – Közbeszerzési
Szabályzatát elfogadja.
(A Közbeszerzési Szabályzat szó szerinti szövege a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)
Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 17.25 órakor berekesztette.
kmft.

Fülöp Zoltánné
polgármester
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Rostási Mária
jegyző

