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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 12-én, 14.00 órakor
tartott rendkívüli, nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Felföldi Zoltán
Olajos István
dr. Rácz Péter
Szentirmay Tamás

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távol van:

Madari Andor
Czinege Edit
Sallai András

alpolgármester
képviselő
képviselő

Meghívottak:

dr. Tóth-Péli Emőke
Kis Nándorné
Varga Zoltán

jegyző
pénzügyi csoportvezető
jegyzőkönyv-vezető

Felföldi Zoltán polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, a 7 fő képviselőből 4 fő jelen
van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Olajos István és dr. Rácz Péter képviselőket javasolja.
Szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.
A Képviselő-testület a napirendet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
NAPIREND:
1. „Gépjármű beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
2. „Komplex épületenergetikai korszerűsítés
közbeszerzési eljárás lezárása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

1. NAPIREND –

az

Eötvös

Iskolánál”

tárgyú

„Gépjármű beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: pályázati támogatásból kerül megvásárlásra a tanyagondnoki
szolgálat részére az új autó. Az Önkormányzatnak csak az ÁFÁ-t kell fizetnie, illetve fel kell
matricáztatnia és vonóhorgot tetetni rá saját költségén. Megkérdezi, van-e az előterjesztéshez
hozzászólás?
dr. Rácz Péter képviselő: több autótípus közül lehetett választani?
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Felföldi Zoltán polgármester: a pályáztató gépkatalógusa alapján csak a kiválasztott autót
tudja megvásárolni az Önkormányzat.
Szentirmay Tamás képviselő: teljesen új lesz az autó?
Felföldi Zoltán polgármester: igen, nulla kilométerrel kerül megvásárlásra. Szavazásra
bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
152/2014. (VI.12.) határozata
Döntés „Gépjármű beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
1. „Gépjármű beszerzése” tárgyú eljárásban érvényes ajánlatot nyújtott be a
Tormási Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 52/B.)
2. „Gépjármű beszerzése” tárgyú eljárásban az összességében legkedvezőbb
ajánlatot a Tormási Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 52/B.) nyújtotta be.
3. A Képviselő-testület „Gépjármű beszerzése” tárgyú eljárásban érkezett ajánlat
elfogadásához a támogatásban rendelkezésre álló forrást a 165.100,- Ft-tal
kiegészíti.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések
megtételére, a szállítási szerződés aláírására.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

2. NAPIREND –

- Beruházási Csoport
- Irattár

„Komplex épületenergetikai korszerűsítés az Eötvös Iskolánál”
tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester megkérdezi, van-e az előterjesztéshez hozzászólás?
dr. Rácz Péter képviselő: nem tudja, miért van az, illetve sajnálja, hogy kimegy az
ajánlatkérés húsz vállalkozónak, de csak egy ad ajánlatot.
Felföldi Zoltán polgármester: minden lakiteleki építőipari tevékenységben részt vevőt
kiértesítenek az ajánlatadásról, így mindenki eldöntheti, részt vesz-e a munkálatokban. A
vállalkozók megszervezik magukat.
Olajos István képviselő: mikor kezdődik tevékenyen a munka?
Felföldi Zoltán polgármester: várhatóan július 1-jén, szeptemberre készen az iskola azon
része, amely a tanításhoz szükséges.
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Szentirmay Tamás képviselő: pontosan mi is fog megújulni az iskolában?
Felföldi Zoltán polgármester: a felső tagozatos szárny szigetelve lesz, az eddig ki nem
cserélt nyílászárók ki lesznek cserélve, gáztüzelésről átáll az iskola a fatüzelésre, a radiátorok
ki lesznek cserélve. A homlokzat is szépítve lesz. Szavazásra bocsátotta a határozattervezetet
A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
153/2014. (VI.12.) határozata
Döntés „Komplex épületenergetikai korszerűsítés az Eötvös Iskolánál” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményéről
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
1. „Komplex épületenergetikai korszerűsítés az Eötvös Iskolánál” tárgyú
eljárásban érvényes ajánlatot nyújtott be a Gulyás Imre Egyéni Vállalkozó (6065
Lakitelek, Móricz Zsigmond utca 1/D).
2. „Komplex épületenergetikai korszerűsítés az Eötvös Iskolánál” tárgyú
eljárásban az a legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlatot Gulyás Imre
Egyéni Vállalkozó (6065 Lakitelek, Móricz Zsigmond utca 1/D) nyújtotta be.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések
megtételére, a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Értesül:

- Beruházási Csoport
- Irattár

Felföldi Zoltán polgármester, mivel több bejelentés, észrevétel nem volt, az ülést
berekesztette.

kmf.

Felföldi Zoltán
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

Olajos István
jegyzőkönyv-hitelesítő

dr. Rácz Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő
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