Balatonszőlős Község Önkormányzata
B A L A T O N S Z Ő L Ő S
Szám: 101/49-11/2014.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 14-én,
16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről, a Balatonszőlősi
Faluháza Tanácstermében.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai részéről:
Mórocz László
Klepeisz Péter
Bácsi Bernadett
Dallos Zoltán
Henn Sándor
dr. Holéczy-Kőrösi Boglárka

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
osztályvezető

(A jelenléti ívet jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.)
(A megbízást jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)
Mórocz László polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, majd javaslatot tett az ülés napirendjére, a meghívó szerinti
napirendet javasolja tárgyalni.
(A meghívót jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)
Kérdés, javaslat a napirendet illetően nem hangzott el.
Mórocz László polgármester: Kéri, aki a napirenddel és a tárgyalás menetével egyetért, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Mórocz László polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület az ülés napirendjét és
a tárgyalás menetét 5 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi:
36/2014. (04.14.) határozatot:
Balatonszőlős Község Önkormányzata az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
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NAPIREND:
1)

Nyertes hirdetése a falugondnoki autó közbeszerzési pályázatában
Előadó: Mórocz László polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1. Nyertes hirdetése a falugondnoki autó közbeszerzési pályázatában
Mórocz László polgármester: szóban ismerteti a napirendet.
A falugondnoki autó beszerzése kapcsán 2014. március 5-én három cég részére küldtünk
ajánlattételi felhívást és dokumentációt, ezek közül a Ring-Autó Kft. nyújtotta be ajánlatát az
ajánlattételi határidőn belül. A bontásról jegyzőkönyv készült, amely megküldésre került az
ajánlattevőnek.
Fentiekre tekintettel javaslom a Ring-Autó Kft. nyertesként történő kihirdetését a
falugondnoki autó beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
37/2014. (04.14.) határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ring-Autó Kft. ajánlatát
fogadja el nyertes ajánlatként a falugondnoki autó beszerzésére irányuló közbeszerzési
eljárásban.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 16:30 órakor bezárta.
k. m. f.
Mórocz László
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

dr. Holéczy-Kőrösi Boglárka
osztályvezető
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