
Somlóvásárhely Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Szám: 386-6/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. július
17-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Jelen vannak:

a.)
Képviselőtestület tagjai:

Marton László polgármester
Bujdos Péter alpolgármester
Bolla Barnabás
Cziglerné Siket Gabriella
Sebestyén Géza
Szabó László települési képviselők

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Bendes István körjegyző

c.)
Távolmaradását bejelentette:

Nemes Árpádné települési képviselő

Az ülésen  érdeklődő nem jelent meg.

Marton László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,  hogy az ülésen a
képviselőtestület 6 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.
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Polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  6  igen  szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:

1.
Ivóvízminőség javító beruházás kivitelezője kiválasztása Marton László polgármester

2.
Vegyes ügyek Marton László polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.
Ivóvízminőség javító beruházás kivitelezője kiválasztása 
Előadó: Marton László polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Marton László:

Javasolja az előterjesztés szerint a kivitelező kiválasztását..

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag –
a Ivóvízminőség javító beruházás kivitelezője kiválasztásáról az alábbi határozatot hozta:

36/2012.(VII.17.) Kt. sz. határozat
1. 1.
Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a
KRISTÁLY  Tervező,  Szolgáltató  és  Kereskedelmi  Kft
Ajánlattevőt hirdeti  ki  az  eljárás  nyertes  Ajánlattevőjének  az
„Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” c. iratnak megfelelően,
mivel  ezen  Ajánlattevő   a  legalacsonyabb  ellenszolgáltatást
tartalmazó,  érvényes  ajánlatot  tette  a  „Somlóvásárhely  és
Somlójenő  ivóvízminőségének  javítása“  megnevezésű
közbeszerzési eljárásban a tárgyi munkák kivitelezésére.
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Az  ajánlatok  elbírálásának  szempontja: A  Kbt.  71.  §  (2)
bekezdés  a)  pontja  szerint a  legalacsonyabb  összegű
ellenszolgáltatás.
Indokolás: a Kbt. 73. § bekezdése alapján az eljárás nyertese az
az  ajánlattevő,  aki  az  ajánlatkérő  részére  az  eljárást  megindító
felhívásban  -  több  szakaszból  álló  eljárásban  az  ajánlattételi
felhívásban  -  és  a  dokumentációban  meghatározott  feltételek
alapján, valamint a 71. § (2) bekezdésében meghatározott értékelési
szempontok egyike szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 
2.
Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a
DUVIÉP 2000  Kft  Ajánlattevőt hirdeti  második  helyezettnek,
mint a második legjobb ajánlattevőt tekintettel arra, hogy ezen
ajánlattevő  nyújtotta  be  második  legalacsonyabb  összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó, érvényes ajánlatot
3.
Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete
felhatalmazza a polgármestert a kiviteli szerződés megkötésére.

2.
Vegyes ügyek
Előadó: Marton László polgármester

Tóth László támogatása

Marton László:

Ismertette  a  Somló  és  Térsége  Gyermekeiért  Egyesület  felhívását  Tóth  László  szívbeteg
műtétjéhez és steril szoba kialakításához való segítség kéréséről. Javasolta adjanak 100 e Ft
támogatást, mert még ennyi hiányzik a műtét gyorsításához.

Bujdos Péter:

Már adtak beteg embernek támogatást,  javasolja  200 e Ft-ot  adjanak,  hogy a steril  szoba
kialakítását is segítsék.
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Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag –
a Tóth László támogatásáról az alábbi határozatot hozta:

37/2012.(VII.17.) Kt. sz. határozat

Somlóvásárhely Község Önkormányzat képviselőtestülete
Tóth  László  somlóvásárhelyi  lakos  gyógyulása  elősegítéséhez
200  e  Ft  támogatást  biztosít,  amelyet  a  Somló  és  Térsége
Gyermekeiért  Egyesület  által  létrehozott  73600101-16005891
számú adományszámlára utal.

Marton László:

Tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy beindult a gallyak ledarálása is. A Somló hegyen a
venyigék elégetése helyett a gazdákat arra kell ösztönözni, hogy egy kijelölt helyre tegyék le a
felesleges ágakat és azt az önkormányzat ledarálva az óvoda fűtésénél hasznosítani tudja.

A tájékoztatást a képviselőtestület tudomásul vette és egyetértettek a venyigék hasznosítási 
javaslatával.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselőtestület nyílt ülést 17.50 órakor
bezárta.

kmf.

Marton László Bendes István
polgármester körjegyző


