18. számú
Jegyzőkönyv

Mátraverebély Községi Önkormányzata
Képviselő-testületének

2015. október 07-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri
Hivatalban 2015. október 07-én megtartott üléséről.
Jelen vannak:

Nagy Attila
Juhász Péter
Petréné Kormos Ágota
Tóth Dénes
Zagyi Ferencné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal: Beke Andrea jegyző
Nagy Attila polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselőtestület határozatképes, jegyzőkönyv hitelesítőnek Petréné Kormos Ágota és Tóth Dénes
képviselőket, jegyzőkönyvvezetőnek Verebélyi Lívia köztisztviselőt kérte fel. Csemer Csaba
képviselőt nem tudta a hivatal telefonon elérni és tájékoztatni az ülés időpontjáról, Válintné
Juhász Friderika 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 kiírása

tulajdonú

közút

felújítására

Nagy Attila polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy a korábbi testületi ülésen már
tájékoztatta a testületet, hogy pályáztunk a Szentkút felé vezető 1631 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú közút felújítására. Pályázati úton 14.412.600 Ft-t nyertünk.
Ahhoz, hogy minél előbb szerződést köthessünk, és a munkálatok elkezdődhessenek még a tél
és a hideg beállta előtt, meg kell találnunk azt a vállalkozót, céget, aki a munkálatokat elvégzi.
Mivel a felújítás költsége nem haladja meg a 15.000.000 Ft-ot és nem éri el közbeszerezési
határértéket, és a közbeszerzési szabályzatunk nem szabályozza a közbeszerzési határérték
alatti beszerzésekkel kapcsolatban lefolytatandó eljárást, azonban a költség közel van az
említett határértékhez, ezért a KBT rendelkezéseit alkalmazva a szabályzatunk alapján
javaslom, hogy tárgyalásos eljárás keretén belül döntsük el a kivitelező személyét.
A felhívás elkészítésével egy időben módosítni kell a közbeszerzési tervünket, kiegészítve a
mostani eljárással.
A testület részéről kérdés, észrevétel nem volt.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
58/2015. (X.7.) KT határozata
Mátraverebély
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
tárgyalásos eljárást ír ki az Önkormányzat tulajdonát képező a
Mátraverebély (Szentkút) 1631. hrsz-ú kivett közút felújítására. Ezzel
egy időben módosítja a 2015. évi közbeszerzési tervét.
Felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési szabályzat szerinti
eljárás lefolytatásának lebonyolítására.
Határidő: 2015. október 14.
Felelős: Polgármester, jegyző
További kérdés, észrevétel vagy hozzászólás nem történt, ezért Nagy Attila polgármester
a Képviselő-testület ülését 15:30 órakor bezárta.
K.m.f.

Nagy Attila
polgármester

Beke Andrea
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Petréné Kormos Ágota
képviselő-testületi tag

Tóth Dénes
képviselő-testületi tag
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