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Ikt.sz.: 622-4/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 20-án de.
1000 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott
rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint:
Szilágyi Sándor
Bagdi Sándor
Losonczi János
Dr. Gadóczi István
Simon Albert
Tóth Imre

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő

Polgármesteri Hivatal részéről:
Füzesiné Nagy Zita
jegyző
Zsólyominé Gyenes Anik ó
jegyzőkönyvvezető
Langó Józsefné
pénzügyi irodavezető
Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint:

Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 fő
képviselő jelen van. Távolmaradását Derzsényi János jelezte.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Losonczi János képviselőre és a napirendi pont
tárgyalására.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 6 fő igen szavazattal (Derzsényi János nem volt
jelen a szavazásnál) elfogadta.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pont tárgyalását – 6
fő igen szavazattal (Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.
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Napirendi pontok:

1.

1./

Javaslat a Startmunka program keretein belül a bio- és megújuló
energiafelhasználás kazánprogram tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást lezáró
döntés meghozatalára
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

2./

Különfélék

Napirendi pont
Javaslat a Startmunka program keretein belül a bio- és megújuló energiafelhasználás
kazánprogram tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása?
Losonczi János alpolgármester:
Én néztem utána a kazángyártóknak, azokat a gyártókat kértük fel, hogy ajánlatot
tegyenek, akik mechanikájában egyszerű, viszont működésében korszerű kazánt
tudnak ajánlani. A pályázatok beérkeztek, az eredmény megszületett, a testület a
döntést megfogja hozni.
Szilágyi Sándor polgármester:
Az Alpolgármester Urat én kértem meg, külön köszönöm neki. Az állam biztosította
nekünk azt, hogy új kazánokat vásárolhatunk és ezzel a gázfűtést kiválthatjuk,
alaposabban néztünk körül a gyártók tekintetében. Több gyártót megkeresett Losonczi
János Úr, a képviselő-testület elfogja dönteni. A törvényes eljárásokat betartva
közbeszerzési eljáró céget fogadtunk meg, hogy a pályázati kiírás törvényes legyen,
külön az önkormányzat költségére. Meghívásos alapon bonyolítottuk a pályázatot. A
tárgyalásokat az általunk megbízott cég törvényes keretek között elvégezte.
Ismertetem a határozati javaslatot: „Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Startmunka program keretein belül a bio- és megújuló energiafelhasználás
kazánprogram tárgyában megindított hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárást a Bíráló Bizottság javaslata alapján eredményesnek, a Dolina Kft (2730
Albertirsa, 3736 hrsz.) ajánlatát pedig érvényesnek nyilvánítja.
A Képviselő-testület úgy határoz a Bíráló Bizottság javaslata alapján, hogy az eljárás
nyertese a Dolina Kft, és ezért felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a
szállítási szerződést a Kft-vel megkösse.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – bio- és megújuló
energiafelhasználás kazánprogram tárgyában megindított hirdetmény nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertesének a Dolina Kft-t – 6 fő igen szavazattal
(Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
20/2013.(II. 20.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Startmunka program keretein
belül a bio- és megújuló energiafelhasználás kazánprogram tárgyában megindított
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást a Bíráló Bizottság javaslata
alapján eredményesnek, a Dolina Kft (2730 Albertirsa, 3736 hrsz.) ajánlatát pedig
érvényesnek nyilvánítja.
A Képviselő-testület úgy határoz a Bíráló Bizottság javaslata alapján, hogy az eljárás
nyertese a Dolina Kft, és ezért felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a
szállítási szerződést a Kft-vel megkösse.
Határidő: a Kbt. szabályai szerint
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Szilágyi Sándor polgármester
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és
az ülést bezárta.
K. m. f.
Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
Losonczi János
jegyzőkönyvhitelesítő
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