Ikt.szám:............./2014.

JEGYZŐKÖNYV
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. augusztus 14. napján 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA
68/2014.(VIII.14.)önkormányzati határozat
69/2014.(VIII.14.)önkormányzati határozat

TÁRGYA

Közbeszerzés eredményének megállapítása teljes
koptatóréteg csere teljes útszélességben
Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság
tagjainak megválasztásáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14. napján 18,00
órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről.
Az ülés helye:

Cece Községház Nagyterme
7013 Cece, Deák F. u. 13.

Jelen vannak:

Varga Gábor
Csányi Kálmán
Fazekas Gábor
Kacz Mária
Nemes László
Dr. Leposa Zoltán

polgármester
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távol maradt:

Király László

képviselő

Tanácskozási joggal résztvevő:
dr. Marinka Nikolett

aljegyző

Varga Gábor Polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait megállapította, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, mivel a Képviselő-testületének részéről a 7 fő képviselő közül 6
fő jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Csányi Kálmán képviselőt és Fazekas Gábor alpolgármestert javasolta
megválasztani. Javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontokra.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúan jegyzőkönyv hitelesítőnek Csányi Kálmán képviselőt és Fazekas
Gábor alpolgármestert, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta.

Elfogadott napirendi pontok:
1./
Sávos útburkolat helyreállításon felüli úthelyreállítás közbeszerzési eredményének
megállapítása
Előadó: Varga Gábor polgármester
2./
Nemzetiségi önkormányzati képviselő választás lebonyolításához szavazatszámláló
bizottsági tagok megválasztásáról
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
Ezt követően Varga Gábor polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására.

2

1./

Sávos útburkolat helyreállításon felüli úthelyreállítás közbeszerzési
eredményének megállapítása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Testület tagjait, hogy az utak helyreállítására kiírt
közbeszerzés eredményesen zárult, az eljárás összegzése megérkezett.
Az összegzés alapján megállapítható, hogy a SZS Cece 2014 Konzorcium adta be az egyetlen
érvényes ajánlatot.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek a napirend kapcsán.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a
mellékelt határozati javaslatot.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
68/2014.(VIII.14.)önkormányzati határozat
közbeszerzés eredményének megállapítása teljes
koptatóréteg csere teljes útszélességben
Cece Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: ajánlatkérő) "Cece
Nagyközség szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítása" tárgyú, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0043
azonosító számú projekt keretében a Közútkezelő nyilatkozata alapján a sávos útburkolat
helyreállításon felüli úthelyreállítás (teljes koptató réteg csere teljes útszélességben) és a
megvalósításhoz szükséges kiviteli tervek elkészítése a FIDIC sárgakönyv 1999. évi kiadás
(második. átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember), a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Rész 94. § (3) bekezdés b) pontja szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében kiírt eljárás eredményeként az alábbi
határozatot hozza:
I

II.

Megállapítja, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásra, pályázati felhívás
eredményes volt, mivel az tartalmazza a kbt., valamint a dokumentációban foglalt
követelményeket, továbbá eljárás nyertese, mint egyetlen ajánlatot tevő adta a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot.
A közbeszerzési eljárásra létrehozott Bizottság által megállapítottak szerint:
Az eljárás nyertese:

SZS Cece 2014 Konzorcium (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.)
Vezető cég: Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.)
További tag: Scorpio-Trans Kft. (2117 Isaszeg, Diófa u. 2.)
Ajánlatának adatai:
Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár: 218.288.888,-HUF
III. Az ajánlatkérő kijelenti, hogy az eredmény kihirdetésének időpontja
2014. augusztus 15.
IV. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Varga Gábor
polgármestert, hogy az eljárás nyertesével a mellékeltek szerinti szerződést megkösse.
Felelős:
Varga Gábor polgármester
Határidő:
azonnal
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2./

Nemzetiségi önkormányzati képviselő választás
szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról

lebonyolításához

/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a Nemzeti Választási Bizottság 2014.10.12. napjára
tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselő választás időpontját. A 2013. évi XXXVI. törvény
alapján a képviselő-testületnek kell megválasztani azokat a személyeket, akik szavazatszámláló
bizottsági tagként részt vesznek a helyi választás lebonyolításában.
Jelezte, hogy a javaslata megtételéhez megkereste az általa megjelölt szavazatszámláló bizottság
tagjait, akik nyilatkozatukban elfogadták a nemzetiségi önkormányzati választás szavazatszámláló
bizottság tagjának történő jelölést, és egyúttal nyilatkoztak arról is, hogy összeférhetetlenségi okok
nem állnak fenn a tisztség betöltése kapcsán.
A következő személyeket indítványozta Cece Nagyközségben
szavazatszámláló bizottsági tagoknak, illetve póttagoknak:

működő

nemzetiségi

1. Bali Istvánné
2. Sebestyén Lászlóné
3. Terebesi Hermina
4. Szabó Anett
5. Szabó-Győri Petra
Varga Gábor polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat
nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
„Cece Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi nemzetiségi önkormányzati
képviselő választások előkészítésének keretében Cece Községben működő nemzetiségi
szavazatszámláló bizottsági tagoknak, illetve póttagoknak az alábbi személyeket választja:
1. tag: Bali Istvánné
2. tag: Terebesi Hermina
3. tag: Szabó Anett
póttag: Szabó-Győri Petra
póttag: Sebestyén Lászlóné.”
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
69/2014.(VIII.14.) önkormányzati határozat
Nemzetiségi
Szavazatszámláló
Bizottság
tagjainak
megválasztásáról
Cece Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014.
évi nemzetiségi önkormányzati képviselő választások
előkészítésének keretében Cece községben működő nemzetiségi
szavazatszámláló bizottsági tagoknak, illetve póttagoknak az
alábbi személyeket választja:
1. tag: Bali Istvánné
2. tag: Terebesi Hermina
3. tag: Szabó Anett
póttag: Szabó-Győri Petra
póttag: Sebestyén Lászlóné
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester, jegyző
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Varga Gábor polgármester: Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így
18,35 órakor a Képviselő-testület nyilvános ülését berekesztette.
KMF

Varga Gábor
polgármester

Dr. Marinka Nikolett
aljegyző

Csányi Kálmán

Fazekas Gábor
Jegyzőkönyv hitelesítő képviselők.
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