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JEGYZŐKÖNYV

Készült: a 2017.szeptember 19-én megtartott közmeghallgatással egybekötött képviselőtestületi ülésről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Nagyterem
Jelen vannak:
Csongrádi Ferencné
Kakulya Károly
Szitó Lajos Zoltánné
Tényi Imre
Vágner István
Gyói Gábor polgármester és Braxa Józsefné képviselő az ülésről távol maradtak.
Tanácskozási joggal meghívottak:
dr. Babák Zoltán jegyző
Solymosi Zoltán Titesz vezetője

Jegyzőkönyv-vezető: Bagi Gyöngyi
Gyói Gábor polgármester távolléte miatt a képviselő-testületi ülést Tényi Imre alpolgármester
vezeti.
Tényi Imre alpolgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülésen 5 fő
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Napirendi javaslat:
-Közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések
- Egyéb aktuális kérdések
- Közmeghallgatás keretében a településképi arculati kézikönyv és a településképi
rendelet elkészítésével kapcsolatos társadalmi egyeztetés
A napirendi pontra tett javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
92/2017.(IX.19.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2017. szeptember 19-i képviselőtestületi ülés és közmeghallgatás napirendjét az írásos napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai
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I.Napirend
Közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések
Előadó: Solymosi Zoltán intézményvezető
Solymosi Zoltán
A Top 4.2.1-15 számú szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason elnevezésű,
ténylegesen nyert pályázatunk a megvalósítási szakaszába lépett. Ennek megfelelően a
szerződéses jogviszonyban álló akkreditált közbeszerzési szaktanácsadónk elkészítette a
törvényi előírásoknak megfelelő tárgyi projektre vonatkozó közbeszerzési eljárási
dokumentációt, melyet a képviselő-testület által megválasztott bíráló bizottság áttekintett és
jegyzőkönyvet záradékolással látta el.
A mai napon a képviselő-testületnek határozatban kell rögzíteni a közbeszerzési eljárás
megindítását az alábbiak szerint:
-elfogadja a bíráló bizottság jegyzőkönyves álláspontját, amely rögzíti az egybeszámítás, a
becsült érték, a részekre bontás, valamint az eljárásrend kiválasztására vonatkozó véleményét,
-elfogadja a projektre vonatkozó közbeszerzési tervet,
-dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról a bírálóbizottság által jelölt és a Kbt.113.§ (1)
bekezdése szerinti eljárás lefolytatását kezdeményezi,
-rögzíti a projekt forrását,
-elfogadja a közbeszerzési dokumentumokat ( eljárási dokumentumok, közbeszerzési
adatbázis, összefoglaló tájékoztatás, műszaki leírás, költségvetés)
-a bevonni kívánt vállalkozásoknak megküldi az eljárást megindító felhívást,
-megbízza a bírálóbizottságot, hogy tegye közzé az összefoglaló tájékoztatót és indítsa meg az
eljárást.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
93/2017.(IX.19.) számú határozata
A Top 4.2.1-15 számú „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” elnevezésű
projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete úgy döntött, hogy a Top 4.2.1-15
számú „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” elnevezésű projekttel
kapcsolatos közbeszerzési eljárást megindítja az alábbiak szerint:
-elfogadja a bíráló bizottság jegyzőkönyves álláspontját, amely rögzíti az egybeszámítás,
a becsült érték, a részekre bontás, valamint az eljárásrend kiválasztására vonatkozó
véleményét,
-elfogadja a projektre vonatkozó közbeszerzési tervet,
-dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról a bírálóbizottság által jelölt és a Kbt.113.§
(1) bekezdése szerinti eljárás lefolytatását kezdeményezi,
-rögzíti a projekt forrását,
-elfogadja a közbeszerzési dokumentumokat ( eljárási dokumentumok, közbeszerzési
adatbázis, összefoglaló tájékoztatás, műszaki leírás, költségvetés)
-a bevonni kívánt vállalkozásoknak megküldi az eljárást megindító felhívást,
-megbízza a bírálóbizottságot, hogy tegye közzé az összefoglaló tájékoztatót és indítsa meg
az eljárást.
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Felelős: Gyói Gábor polgármester
dr Babák Zoltán jegyző- bíráló bizottság elnöke
Határidő: folyamatos
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
dr Babák Zoltán jegyző
Solymosi Zoltán Titesz vezető
Képviselő-testület tagjai

II.Napirend
Egyéb aktuális kérdések
Dr Babák Zoltán jegyző tájékoztatást adott a képviselő-testületnek a Béres Erdészeti
Szolgáltató Kft Karcag E.on megbízásából végzendő gallyazási munkálatairól.

III.Napirend
Közmeghallgatás keretében a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet
elkészítésével kapcsolatos társadalmi egyeztetés

Ezután Közmeghallgatás keretében a településképi arculati kézikönyv és a településképi
rendelet elkészítésével kapcsolatos társadalmi egyeztetésre került sor, ahol Kiszelovics
Ildikó településtervező ismertette a készülő Tiszasas településképi arculati kézikönyvét és
a településképi rendeletét társadalmi egyeztetés keretében.
A közmeghallgatáson a lakoság részéről 1 fő jelent meg.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Tényi Imre alpolgármester az ülést bezárta.

Kmf.

…………………………….
Tényi Imre
alpolgármester

…………………………….
dr Babák Zoltán
jegyző
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