Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
____________________________
Szám:301/ 47-29/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:A Képviselő-testület 2015. július 31-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli testületi
üléséről.
Jelen voltak:

Mlinkó István
Deák Attila
Bende István
Király László
Kurucz Attila

polgármester

képviselők

dr.Holéczy- Kőrösi Boglárka osztályvezető, a jegyző megbízottja
Mlinkó István polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja,
hogy az 5 tagú Képviselő-testületből valamennyi tag jelen van, az ülés határozatképes, azt
megnyitja. A meghívó szerinti napirendeket javasolja tárgyalni.
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazat mellett elfogadta az ülés napirendjét.
(A meghívót jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.)
(A megbízást jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)
(A jelenléti ívet jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)

Mlinkó István polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az ülés napirendjét és
a tárgyalás menetét a fenti szavazati arányokkal elfogadta és meghozta az alábbi:
66/2015. (07.31.) számú h a t á r o z a t o t :
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint állapítja meg:
Az ülés n a p i r e n d j e :
1. Falugondnoki autó közbeszerzési meghívottak kiválasztása
Előadó: Mlinkó István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Falugondnoki autó közbeszerzési meghívottak kiválasztása
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A polgármester tájékoztatása szerint a település a vidéki gazdaság és lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatás jogcímére
kérelmet nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. A kérelem alapján
Balatonszőlős pénzügyi támogatást nyert az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap
és a Magyar Kormány által biztosított forrásból 1 db új mikrobusz beszerzésére.
A mikrobusz közbeszerzési eljárás útján történő beszerzéséhez közbeszerző megbízása
szükséges.
Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat kitöltése szükséges minden képviselő
tekintetében továbbá a Bíráló Bizottságba meghatározott személy esetében is.
A polgármester javasolja közbeszerzési tanácsadóként megbízni a dr. Glavanits Judit
közbeszerzési szakértőt és felkérni a közbeszerzési eljárás lebonyolítására.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:
67/2015. (07.31.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
szóló 55/2015. (IV.24.) MVH közlemény támogatásából megvalósuló gépjármű beszerzése
tárgyában a Kbt. 122/A. § szerinti, hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás tartása nélküli
közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta el.
1. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lefolytatására a határozat mellékletét
képező Eseti Közbeszerzési Szabályzatot fogadja el.
2. A Képviselő-testület a Bíráló Bizottságot az alábbiak szerint jelöli ki:


Dr. Glavanits Judit a Bíráló Bizottság elnöke



Balogh Gyula a Bíráló Bizottság tagja



Vörösné Szélesi Anita a Bíráló Bizottság tagja

3. A Kbt. 22. § (3) bekezdése szerinti szakértelmek az alábbiak szerint érvényesülnek az
eljárásban:
 közbeszerzési szakértelem:
közbeszerzési szakértő

Dr.

Glavanits

Judit

egyetemi

adjunktus,

 közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Balogh Gyula
 pénzügyi szakértelem: Vörösné Szélesi Anita mérlegképes könyvelő
bevonásával.
4. A Képviselő-testület a közbeszerzési felhívás szövegét elfogadja és jóváhagyja.
5. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárásban az alábbi cégeket hívja fel
ajánlattételre:
 FOR-TOP Kft. (Győr, Kismegyeri u. 2.)
 Petrányi Autó Kft. (Budapest, Kerepesi út 105.)
 AUTÓ-NEXUS Kft. (Veszprém, Észak-keleti útgyűrű 12.)
6. A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Glavanits Judit közbeszerzési szakértőt, mint az
ajánlatkérő nevében eljáró személyt, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben
és az Eseti Közbeszerzési Szabályzatban meghatározott cselekmények, intézkedések
megtételére.
Felelős: Mlinkó István polgármester
Határidő: folyamatos
Mlinkó István polgármester: Kérdezi van-e kérdés, észrevétel.
Mlinkó István polgármester: Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést
9:30 órakor bezárta.
k. m. f

Mlinkó István
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

dr.Holéczy- Kőrösi Boglárka
osztályvezető

