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JEGYZŐKÖNYV

 Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

2017. július 6-án tartott

rendkívüli, nyilvános üléséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017.július 6-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Helyszín: Önkormányzat Tanácsterme, Kossuth L. u.50.

Az ülés kezdete: 15.30 óra

Jelen vannak:   Szatmári Kornélia polgármester
Németh Ilona alpolgármester
Bene László képviselő
Fehér József képviselő
Harta János képviselő 
Lengyel Imre képviselő
Mater Zsolt képviselő

Az ülésről távol maradt: -

Tanácskozási joggal meghívott: Baumann Anita Gabriella jegyző 
Meghívott: -

A lakosság részéről megjelent: -

AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA
Szatmári Kornélia polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén megjelenteket:
képviselőtársaimat, Baumann Anita Gabriellát településünk jegyzőjét.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület megválasztott 7 tagjából 7
képviselő jelen van, az ülést megnyitom. 

JEGYZŐKÖNYV-HITELESÍTŐK VÁLASZTÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 
SZMSZ-ünk rendelkezései szerint két fő jegyzőkönyv-hitelesítőt választunk minden ülésen. Az ülés
jegyzőkönyv-hitelesítőinek Bene László és Harta János képviselőt javaslom megválasztani.
Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék javaslatom elfogadását.
Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja vita nélkül, egyhangúlag, 7 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

98/2017.(VII.06.) Kt. határozat

A  képviselő-testület  a  2017.  július  6-ai  rendkívüli,  nyilvános  ülés
jegyzőkönyv-hitelesítőinek  Bene  László  és  Harta  János  képviselőket
megválasztotta.

Határidő, felelős: intézkedést nem igényel
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NAPIRENDEK ELFOGADÁSA

Szatmári Kornélia polgármester: 
A meghívó szerint teszek javaslatot az ülés napirendjének elfogadására. Megállapítom, hogy a 7 fős
képviselő-testület jelen lévő 7 tagja egyhangúlag, 7 igen, 0 nem szavazattal,0 tartózkodással az ülés
napirendjét elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

99/2017.(VII.06.) Kt. határozat

a.) A képviselő-testület a 2017. július 6-ai rendkívüli,  nyilvános ülés
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
1.„Polgármesteri  Hivatal  épületének  felújítása  Ádánd  községben”  című
közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala 
2. Felújításhoz kapcsolódó bútorrendelés

           Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester

b.)  A képviselő-testület  a  2017.  július  6-ai  rendkívüli,  zárt  ülés   ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

          1. Volt Siófok és kistérsége szélessávú internethálózat további üzemeltetésére pályázat kiírása
           Előterjesztő: Szatmári Kornélia polgármester 

          Határidő, felelős: intézkedést nem igényel

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.)    „  Polgármesteri  Hivatal  épületének  felújítása  Ádánd  községben”  című    közbeszerzési
eljárást lezáró döntés meghozatala

Szatmári Kornélia polgármester:
A testület május 2-án döntött az eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás és dokumentáció
elfogadásáról. Az ajánlattételi szakasz  május 22-éig tartott. A meghívott 5 cég közül egy adott be
ajánlatot.  Az  ajánlat  formai  és  tartalmi  bírálata  megtörtént,  az  ajánlat  érvényes,  a  vállalt  áll  a
rendelkezésre  álló  összegen  belül  van.  Kéri  az  előterjesztés  szerinti  eljárást  lezáró  döntés
meghozatalát.

A közbeszerzési törvény alapján név szerinti szavazással kell a döntést meghozni.

Név szerinti szavazás:

Szatmári Kornélia polgármester  igen
Németh Ilona alpolgármester igen
Bene László képviselő nem
Fehér József képviselő igen
Harta János képviselő igen
Lengyel Imre képviselő igen
Mater Zsolt képviselő igen

Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja  név szerinti szavazással 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartóz -
kodással a következő döntést hozta: 
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100/2017.(VII.06.) Kt. határozat

 „Polgármesteri Hivatal épületének felújítása Ádánd községben” című 
Kbt. 115. §-a szerinti közbeszerzési eljárást lezáró döntés

1.

Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  3/2016.  (I.28.)  Kt  számú  határozattal  elfogadott
Közbeszerzési Szabályzat alapján a „Polgármesteri  Hivatal épületének felújítása Ádánd községben” című
közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala című előterjesztés alapján megállapítja, hogy az eljárásban
beérkezett ajánlatok közül 
az alábbi ajánlattevők ajánlata érvényes: Víz és Környezetgazdálkodási Kft.(7400 Kaposvár, Kontrássy
u. 1.2.em)

2. 
Ádánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  3/2016.  (I.28.)  Kt  számú  határozattal  elfogadott
Közbeszerzési Szabályzat alapján a „Polgármesteri  Hivatal épületének felújítása Ádánd községben” című
közbeszerzési  eljárást  lezáró  döntés  meghozatala  című  előterjesztés  alapján  megállapítja,  hogy  az
ajánlatkérő részére a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette: 

Neve: Víz és Környezetgazdálkodási Kft
Székhelye: 7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1.2.em)
Az ajánlat összpontszáma: 10000

3. 
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  megállapítja, hogy az eljárás eredményes.

4.
A Képviselő-testület felkéri polgármestert, hogy az írásbeli összegezést küldje meg az ajánlattevők részére. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárást lezáró szerződés aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

Szatmári Kornélia polgármester:
A hivatal felújítása augusztus elején fog megkezdődni, addigra a hivatal átköltözik a régi idősek
klubja  épületébe.  Ott  a  szükséges  munkák  elvégzése  folyamatban  van  (villanyszerelés,
riasztószerelés). Sajnos az kipakolás után látszik csak igazán, hogy a kisebb helyiségben milyen
rossz állapotban van a padló.

2.) Felújításhoz kapcsolódó bútorrendelés

Szatmári Kornélia polgármester:
A legolcsóbb ajánlatot a Bútornet21 Kft adta, ebben az ajánlatban a székek is benne vannak. A
pályázati  forráson kívül rendelkezésre álló keretösszeg a költségvetésben 2,5 millió Ft. Ebbe az
összegbe a  polgármesteri  iroda  bútorozása  is  belefér,  ami  kb.  1,3  millió  Ft,  valamint  a  hivatal
bútorozásra kapott pályázati pénz kiegészítése is. Valamint  ennek az előirányzatnak a terhére meg
lehet majd venni a  függönyöket, szőnyegeket.
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Fehér József képviselő:
Véleménye szerint a dolgozói székekből magasabb árfekvésű, minőségibb terméket kell választani.
Kb. 30 e Ft körüli összegért már lehet kapni, az itt betervezett 18 e Ft-os helyett.

Szatmári Kornélia polgármester:
Menet közben lehet pontosítani még a beszerezendő bútorokat.
Szavazásra teszi fel a következő határozati javaslatot: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Polgármesteri Hivatal, valamint a tanácskozó terem bútorozásával a Net21 Kft-t bízza
meg,  benyújtott  árajánlatuk  alapján.  Felhatalmazza  a  polgármester  a  szükséges  egyeztetések
lefolytatására  és  a  megrendelések,  szerződések  aláírására  a  költségvetésben  meghatározott
előirányzat erejéig és terhére.

Javaslatára a 7 tagú képviselő-testület jelenlevő 7 tagja 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
a következő döntést hozta: 

101/2017.(VII.06.) Kt. határozat  

Ádánd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete a Polgármesteri  Hivatal,  valamint  a tanácskozó terem
bútorozásával  a  Net21  Kft-t  bízza  meg,  benyújtott  árajánlatuk  alapján.  Felhatalmazza  a  polgármester  a
szükséges  egyeztetések  lefolytatására  és  a  megrendelések,  szerződések  aláírására,  a  további  szükséges
bútorok, termékek megrendelésére a költségvetésben meghatározott előirányzat erejéig és terhére.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szatmári Kornélia polgármester

Szatmári Kornélia polgármester:
Amennyiben más észrevétel nincs, megköszönöm a részvételt, és az ülést bezárom.

k.m.f.

Baumann Anita Gabriella Szatmári Kornélia
jegyző    polgármester

           

 
 Bene László                                       Harta János

jegyzőkönyv-hitelesítő                  jegyzőkönyv-hitelesítő


