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2. számú
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. január 21. napján 20 óra 20 perces kezdettel megtartott rendkívüli Képviselőtestületi ülésről.
Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester
Dr. Szájbely Ernő képviselő
Girasek Károly képviselő
Jávorka János képviselő
Majnik László képviselő
Vargáné Fodor Rita csop.vez.
Lichtenberger Edit jkv.vez.
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 5
jelenlévő képviselővel ülésünk határozatképes, azt megnyitom. Dr. Katona Ernő
alpolgármester családi okok miatt nem tud részt venni az ülésen. Hegedűs Ferenc képviselő
urat értesítettem a rendkívüli ülés összehívásáról, nem tud jelen lenni. Jegyzőkönyv
hitelesítőnek Girasek Károly, valamint Majnik László képviselő urakat kérem fel. A javaslatot
5 egyöntetű igen szavazattal jelenlévők elfogadták.
Mai rendkívüli ülésünknek egy napirendi pontja lenne, kérem aki ezzel egyetért, szavazzon.
A Képviselő-testület 5 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a napirendet, és az alábbiak
szerint tárgyalt.

1./ Ajánlatkérés közbeszerzési szakértői tevékenységre
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a témát,
felkérem elnök urat, ismertesse a bizottság álláspontját.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Bizottságunk 7 bizottsági tag jelenlétével határozatképesen
ülésezett, a rendkívüli Képviselő-testületi ülést megelőzően. Az a javaslat született, hogy az
idő szorítása miatt a közbeszerzési szakértőket minél előbb meg kell szólítani ajánlattételre.
Megszületett egy határozati javaslat, amit ismertetek.
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, aki az ismertetett határozati javaslat elfogadásával
egyetért, szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat
testülete 7 egyöntetű igen
meghozta alábbi határozatát:

Képviselőszavazattal
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2/2014.( I.21.) KT. határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
közbeszerzési
szakértő
felkéréséről szóló szóbeli előterjesztést.
A Képviselő-testület a közterületek karbantartását
2014. évben kiemelt feladatának tekinti. A
felújítási, karbantartási összegek várhatóan
meghaladják majd a Magyarország 2014. évi
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.
törvény közbeszerzési értékhatárokra vonatkozó
63. §-ában meghatározott értékhatárokat, ezért
szükségesnek tartja a közbeszerzési eljárás
azonnali előkészítését. A szakértői munkákra
árajánlatokat kell bekérni
- Palóc Projekt Kft. (3170 Szécsény, Dózsa
György út 8.),
- Quadrát Kft (3100 Salgótarján, Mártírok út 4.),
- Márkus és Társai Kft. (3100 Salgótarján, Május
1. út 73.)
vállalkozásoktól.
A közbeszerzési tanácsadói árajánlatokról a
Képviselő-testület a beérkezést követően, három
munkanapon belül dönt.
Határidő: ajánlatok bekérésére 2014. január 22.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: Több tárgy nincs, megköszönöm a munkát, az ülést 20 óra 25
perckor bezárom.

Kmft.

Mezőfi Zoltán
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Girasek Károly
jkv. hit.

Majnik László
jkv.hit.
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