19. számú
Jegyzőkönyv

Mátraverebély Községi Önkormányzata
Képviselő-testületének

2015. október 14-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri
Hivatalban 2015. október 14-én megtartott üléséről.
Jelen vannak:

Nagy Attila
Juhász Péter
Petréné Kormos Ágota
Tóth Dénes
Válintné Juhász Friderika

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal: Beke Andrea jegyző
Nagy Attila polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselőtestület határozatképes, jegyzőkönyv hitelesítőnek Válintné Juhász Friderika és Tóth Dénes
képviselőket, jegyzőkönyvvezetőnek Verebélyi Lívia köztisztviselőt kérte fel. Csemer Csaba
képviselő nem volt jelen, Zagyi Ferencné képviselő igazolta távollétét. A Képviselő-testület a
jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta.
Nagy Attila polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontra javaslatot tett.
A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot.
Napirend:
1. Mátraverebély 1631 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közút felújítására tárgyalásos
közbeszerzés kiírása
Előterjesztő: polgármester
1. napirendi pont:
Mátraverebély 1631 hrsz-ú önkormányzati
tárgyalásos közbeszerzés eljárás-döntés

tulajdonú

közút

felújítására

Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy az 1631 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú közút felújítás kapcsán 3 árajánlat került kiküldésre. A három megkeresettből, egy
árajánlat érkezett be az Önkormányzathoz. A Tankina Bau Kft. ajánlattevő ajánlata érkezett
be.
A közbeszerzési eljárást a közbeszerzési bírálóbizottság 2015. október 14-én 09:00 órakor
lefolytatta.
Beke Andrea jegyző: A közbeszerezési eljárás törvényesen zajlott le.
Ismertette a közbeszerzési eljárás során készült jegyzőkönyvet.
A testület részéről kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 5 igen névszerinti szavazással a következő határozatot hozta:
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Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
59/2015. (X.14.) KT határozata
Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megismerve a közbeszerzési bírálóbizottság jegyzőkönyvének
tatalmát és az abban foglalt javaslatot az alábbi határozatot
hozta:
A Kbt. 98.§ (2) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Tankina
Bau Kft.(Székhelye: 3142 Mátraszele, Szabadság út 114.)
ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be a Mátraverebély 1631
hrsz-ú út felújítására, amely alkalmas a szerződés teljesítésére és
Vele szemben nem állnak fenn kizáró okok.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a végleges ajánlat
étékelésével kapcsolatban megtartott tárgyalás alapján megbízza
a Tankina Bau Kft-t a Mátraverebély1631. hrsz-ú út
felújításával. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés
aláírásával.
Határidő: 2015.október 15.
Felelős: Nagy Attila polgármester
További kérdés, észrevétel vagy hozzászólás nem történt, ezért Nagy Attila polgármester
a Képviselő-testület ülését 16:30 órakor bezárta.
K.m.f.

Nagy Attila
polgármester

Beke Andrea
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Tóth Dénes
képviselő-testületi tag

Válintné Juhász Friderika
képviselő-testületi tag
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