Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
9774 Sorkikápolna, Alkotmány u. 1.
Tel: 556-000

JEGYZŐKÖNYV
Készült Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 24-én megtartott nyilvános üléséről

Határozatok:
28/2020. (II. 24.) sk-i határozat: napirend elfogadása
29/2020. (II. 24.) sk-i határozat: zöldterület-kezeléssel kapcsolatos árajánlat elfogadása

Szám: SK/30-3/2020

Készült: 1 példányban
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 24. napján 8,03 órai kezdettel megtartott
nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal
Sorkikápolnai Ügyfélszolgálatán
9774 Sorkikápolna, Alkotmány u. 1.

Jelen vannak:

Mező Gábor polgármester
Tóth Zoltán alpolgármester
Hódosi Erik képviselő
Németh Endre képviselő
Németh Krisztián képviselő

(5 fő)

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Varga Krisztina jegyző

(1 fő)

Lakossági érdeklődő:

(0 fő)

Mező Gábor polgármester köszönti a nyilvános ülésen megjelent képviselőket, valamint a
tanácskozási joggal jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülésen a megválasztott 5 fő képviselő
közül 5 fő jelen van, így a képviselő-testület határozatképes. Az ülést megnyitja.
I.
NAPIREND ELŐTT
Mező Gábor polgármester javaslatot tesz az írásban kiküldött meghívó szerinti napirendi
pontok megtárgyalására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A napirendet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbiak szerint fogadta el:
28/2020. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendet az alábbiak
szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Javaslat zöldfelület-kezelésre vonatkozó árajánlat elfogadására
Előadó: Mező Gábor polgármester
2. Vegyes ügyek
Előadó: Mező Gábor polgármester
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
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II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. JAVASLAT
ZÖLDFELÜLET-KEZELÉSRE
ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Mező Gábor polgármester

VONATKOZÓ

ÁRAJÁNLAT

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Mező Gábor polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. Elmondja, hogy az
előterjesztés mellékleteként a bírálóbizottság jegyzőkönyve is megküldésre került. A
Bírálóbizottság Dávid Balázs egyéni vállalkozót javasolta a képviselő-testület számára
nyertes ajánlattevőnek megválasztani. Javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását.
Hódosi Erik képviselő bejelenti személyes érintettségét. Jelzi, hogy a döntéshozatalban nem
kíván részt venni, tekintettel arra, hogy a bírálóbizottság elnöke.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a
következő határozatot:
29/2020. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sorkikápolna
Község Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása
szolgáltatás ellátására vonatkozó beszerzési eljárást eredményesnek minősíti.
2./ A Képviselő-testület elfogadja Dávid Balázs egyéni vállalkozó (9773 Sorokpolány,
Alsó u. 7., e-mail: david.balazs@vipmail.hu) által az 1. pontban írt szolgáltatásra adott
havi bruttó 245.000 Ft összegű árajánlatot, valamint a beszerzési eljárás nyertesének
Dávid Balázs egyéni vállalkozó nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő az
ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételek alapján adta
meg árajánlatát és az a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazza.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2020. március 1. napjától
határozatlan időre szóló vállalkozói szerződést aláírja és a szükséges intézkedéseket
megtegye.
4./ A Képviselő-testület a szolgáltatás fedezetét az önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében az egyéb szolgáltatás terhére
biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
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Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Mező Gábor polgármester a nyilvános
képviselő-testületi ülést 8,14 órakor bezárta.
K. m. f.

Mező Gábor
polgármester s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.
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