XI./2015.
J E GYZŐ K Ö NYV
Bordány
Önkormányzati Képviselő- testületének 2015. augusztus 13-án megtartott rendkívüli
üléséről.
I. N A P I R E N D
1./

Bordány nagyközség I. illetve II. tanyagondnoki körzetének gépjárművel
történő ellátása érdekében kiírt közbeszerzési eljárás eredményének
megállapításáról

2./

Egyebek, Interpellációk, kérdések

II. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------SZÁM:
TÁRGY:
OLDAL:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------98/2015.(VIII.13.)Ö. Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2015.
augusztus 13-án megtartott rendkívüli ülése napirendjének
elfogadása
99/2015.(VIII.13.)Ö. Bordány nagyközség I. illetve II. tanyagondnoki körzetének
gépjárművel történő ellátása érdekében kiírt közbeszerzési eljárás
eredményének megállapításáról
100/2015.(VIII.13.)Ö. „A tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése” alcímű
célterületre benyújtandó pályázat benyújtásáról

1.
2.
3.

J E GYZ Ő K Ö NYV
Készült Bordány nagyközségben, a képviselő- testület 2015. augusztus 13-án megtartott
rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Bordányi Polgármesteri Hivatal, tárgyaló
Jelen vannak:

Igazoltan távol:

Tanács Gábor
Kiss-Patik Péter
Balogh Ferenc
Fodor Csaba
Dr. Juhász Anikó
Kálmán Lénárd

polgármester
képviselő, alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Fodor Ákos

jegyző

Szilágyiné Tari Gyöngyi

képviselő

Tanács Gábor polgármester köszönti a képviselő- testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja
a testület határozatképességét, az ülést megnyitja, majd ismerteti a napirendet. Kéri a
szavazást a napirend elfogadásáról.
A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján a napirendet 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta.
98/2015.(VIII.13.)Ö.
Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2015. augusztus 13-án
megtartott rendkívüli ülése napirendjének elfogadása
HATÁ R O ZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a meghívó tartalma szerint
elfogadja a 2015. augusztus 13-i rendkívüli ülés napirendjét.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
NAPI R E N D
1./

Bordány nagyközség I. illetve II. tanyagondnoki körzetének gépjárművel történő
ellátása érdekében kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

2./

Egyebek, Interpellációk, kérdések

I. N A P I R E N D
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Bordány nagyközség I. illetve II. tanyagondnoki körzetének gépjárművel történő ellátása
érdekében kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy három ajánlatkérő került kiküldésre, melyek
közül a szegedi telephelyű Ankers Kft. tett határidőre érvényes ajánlatot. Ismerteti a
beszerzés számadatait. Javasolja az Ankers Kft. ajánlatának elfogadását. Kérdés, javaslat,
hozzászólás nincs, kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
99/2015.(VIII.13.)Ö.
Tárgy: Bordány nagyközség I. illetve II. tanyagondnoki körzetének gépjárművel történő
ellátása érdekében kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
HATÁ R O ZAT
Bordány Községi Önkormányzat Képviselő- testülete MVH 1713612258 számú „Az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére” megnevezésű pályázat keretében 2 db terepjáró
személygépjármű beszerzése érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárásban, a Bíráló
Bizottsági összegzését megvitatta és az alábbi határozatot hozta:
1./ A képviselő- testület a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) hirdetmény közzététele nélküli Kbt. 122/A. § szerint, tárgyalás
nélkül közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2./ A képviselő- testület megállapítja, hogy eljárásban az Ankers Kft. (székhely: 5600
Békéscsaba, Szarvasi út 13.) tett érvényes ajánlatot, az Autocentrum-Barna Kft.
(székhely: 6090 Kunszentmiklós, Vásár tér 9-10/A) és a Speciál Mobil Kft. (székhely:
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 37/d.) nem tett ajánlatot.
3./A beérkezett ajánlat ellenszolgáltatásának összegére továbbá a Bíráló Bizottság
állásfoglalására tekintettel a képviselő- testület „Az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére” megnevezésű pályázat keretében 2 db terepjáró
személygépjármű beszerzése tekintetében az Ankers Kft.-t (székhely: 5600 Békéscsaba,
Szarvasi út 13.) nyilvánítja nyertes ajánlattevőnek.
4./A képviselő- testület felhatalmazza Tanács Gábor, polgármestert a szállítási szerződés,
valamint az eszközbeszerzéshez szükséges valamennyi dokumentum aláírására.
Felelős: Tanács Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Határozatról értesül:
1./
Tanács Gábor polgármester
2./
Dr. Fodor Ákos jegyző
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3./
4./
5./

Pénzügyi csoport
Ajánlattevők
Irattár

II. N A P I R E N D
Egyebek, Interpellációk, kérdések
1.) „A tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése” alcímű célterületre
benyújtandó pályázat benyújtásáról
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester ismerteti a pályázat tartalmát és költségvetését. Benyújtását
javasolja. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs, kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
100/2015.(VIII.13.)Ö.
Tárgy: „A tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése” alcímű célterületre
benyújtandó pályázat benyújtásáról
HATÁ R O ZAT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) „a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése” alcímű célterületre
benyújtandó pályázat megvalósításához pályázatot kíván benyújtani a Hernan Ottó
Intézethez.
3./ A Képviselő- testület a program összköltségét 2.200.000,-Ft, azaz kettőmilliókettőszázezer forintban határozza meg, amelyből az 220.000,-Ft, azaz kettőszázhúszezer
forint önerőt 2015. évi költségvetés terhére vállal. A beruházás megvalósításához
szükséges fennmaradó 1.980.000,-Ft azaz egymillió- kilencszáznyolcvanezer forint
összeg fedezetét a Hernan Ottó Intézethez benyújtott pályázat forrásából kívánja fedezni.
4./ A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
dokumentumok aláírására.
Felelős:
Határidő:

Tanács Gábor polgármester
azonnal

Erről értesítést kap:
l./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Hernan Ottó Intézet
4./ Pénzügyi Csoport
5./ Irattár
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Balogh Ferenc képviselő tájékoztat, hogy az Űrhajós utcában lakók közbenjárását kérték egy
az utcában kóborló fekete eb befogása érdekében.
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy minden munkahetet településüzemeltetési
megbeszéléssel kezdenek, ahol rendszeresen téma a kóbor ebek befogása. A mezőőrök
csapdákkal igyekeznek befogni az állatokat. Amennyiben a kóborló ebek gazdáit sikerül
beazonosítani, a lehetőség adott szankcionálásukra.
Tanács Gábor polgármester bejelenti, hogy mivel nincs több napirendi pont az ülést
berekeszti.
Kmf.

Tanács Gábor
polgármester

Dr. Fodor Ákos
jegyző

