Jegyzőkönyv

Készült: Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 22-én
megtartott nyílt üléséről
Jelen vannak: Mező Gyula polgármester, Baranyai Endre, Sándorné Bunyik Andrea, Szabó
Sándor képviselők.

A napirendi pontok megtárgyalásán részt vesz: Jenei Attila jegyző, Faragó Sándor
Napirendi pontok:
1. A „települési közvilágítási rendszer aktív elemeinek építése Gáborján településen"
tárgyú közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlatot tevő meghatározása a bíráló
bizottság javaslata alapján
Ea.:

Mező

Gyula polgármester

2. Különfélék
Ea.: Mező Gyula polgármester

Mező

Gyula: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a megválasztott 4 fő
tagból 4 fő jelen van, így a képviselő-testület 4 fővel határozatképes.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokat fogadja el.
képviselő-testületi

A jelenlévő 4 képviselő-testületi tag közül 4-en szavaztak és 4 igen szavazattal az alábbi
napirendi pontokat fogadták el:

1. A „települési közvilágítási rendszer aktív elemeinek építése Gáborján településen"
tárgyú közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlatot tevő meghatározása a bíráló
bizottság javaslata alapján
Ea.:

Mező

Gyula polgármester

2. Különfélék
Ea.: Mező Gyula polgármester
1.napirendi pont települési közvilágítási rendszer aktív elemeinek építése Gáborján
településen" tárgyú közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlatot tevő meghatározása a
bíráló bizottság javaslata alapján
Mező Gyula:

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 18/2017. (IIl.13.)
sz. határozatával döntést hozott arról, hogy Gáborján település közvilágításának
korszerűsítésére, az aktív elemek (lámpatestek) energiatakarékos LED lámpákra való
lecserélésére közbeszerzési eljárást keretében pályázatot ír ki. A közbeszerzési eljárás
lefolytatására közbeszerzési szakértőként, megbíztuk Dr. Kovács Tibor József ügyvéd urat,
akinek az energiaszolgáltatással kapcsolatos közbeszerzések lebonyolítása a szakterülete. A
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Bíráló Bizottság álláspontja az, hogy az ajánlatkérő számára - az ajánlati kötöttség szerint
22.223.916 HUF nettó értéken - a legkedvezőbb ajánlatot a MEZEI-VILL Kft. tette. Erre
tekintettel azt javaslom a Képviselő-testületnek, (a Bíráló bizottság csatolt írásbeli
szakvéleménye alapján) hogy az ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás nyertesének a
MEZEI-VILL Kft. -t nyilvánítsa, és a csatolt határozati javaslatot fogadja el.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
37/2017. (Vl.22) számú határozat

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A „Települési közvilágítási
rendszer aktív elemeinek építése Gáborján településen", tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményeként ( a Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleménye alapján) megállapítja, hogy az
ajánlattevők mindegyike érvényes ajánlatot tett, és figyelemmel az ajánlattételi felhívásban
foglalt alkalmassági, szempontokra minden ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.
A Képviselő testület megállapítja, hogy a fenti közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő
számára - az ajánlati kötöttség szerint 22.223.916 HUF nettó értéken - a legkedvezőbb
ajánlatot a MEZEI-VILL Kft. tette. Erre tekintettel a Képviselő-testület, jelen közbeszerzési
eljárás nyertesének a MEZEI-VILL Kft. -t nyilvánítja.
A

Képviselő-testület

határidőn

megbízza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárásban rögzített
belül kösse meg a vállalkozási szerződést a MEZEI-VILL Kft. hivatalos

képviselőjével.

Felelős: Mező
Határidő:

Mező

Gyula polgármester
2017 július 2

Gyula: A Blondy Fottbal Club Esztár Sport Egyesület kérelmet nyújtott be a képviselő

testületnek, hogy az iskolájuk sportolóit támogatásban részesítse. Kérelmükben leírták, hogy a
gyerekek kijutottak a Kisiskolák Diákolimpiai Országos Döntőjébe IV. korcsoportos leány
kézilabdában és IV. korcsoportos fiú labdarúgásban Miskolcra. Csapatsportról van szó, ezért a
résztvevők mozgatása, szállítása, étkeztetése nagyon költséges dolog. A versenyzés költségei
és a versenyen való részvétel komoly anyagi terhet jelent a túlnyomó részt hátrányos helyzetű
gyermekek szülei számára. Ezen költségek enyhítésére kérik a képviselő-testület támogatását.
A csapatban 10 gáborjáni gyermek is szerepel. Mivel a diákolimpia 2017. június 18-21.
napjáig tart, ezért a képviselő-testület tagjaival szóban egyeztettem, hogy egyetértenek-e a
100.000,-Ft-ot támogatással. Az egyeztetés eredményeképpen 2017. június 16-án az összeg
kifizetésre is került. Most kérem a képviselő-testületet, hogy ennek megfelelően foglalja
határozatba az egyetértését és a kifizetés engedélyezését.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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38/2017. (Vl.22) számú határozat

Gáborján Község Önkormányzata képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Blondy Fottbal
Club Esztár Sport Egyesületet 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint összeggel támogassa.
Utólag jóváhagyja, hogy a támogatás kifizetése 2017. június 16-án megtörtént.
Határidő:

azonnal
Felelős: Mező Gyula polgármester

3.napirendi pont Különfélék
Mező Gyula: A különfélék keretében tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy
Vidékfejlesztési Minisztériumhoz benyújtott pályázatunk nem nyert. A pályázatot sajnos
formai hiba miatt utasították el, mivel a hiánypótlásnak a pályázatíró nem tett eleget.
Megfellebbeztük, de elutasításra került. A piac pályázatot nem tudjuk benyújtani, mert ma van
a határideje és telekátalakítást is kezdeményeznünk kell, így erről lekéstünk. Tájékoztatom
még a testületet, hogy a fácánnevelő elkészült. 2000 db fácánt vettünk bele. Van e valakinek
közérdekű kérdése?

Baranyai Endre: A malom épületével mi a helyzet? Tudtál tárgyalni valakivel.
Mező

Gyula: Voltak kint tárgyalni, de nem jutottunk előrébb. A jövő héten újra megkeresem

őket.

Több hozzászólás nem volt, ezért Mező Gyula polgármester az ülést bezárta.
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