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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. augusztus 28-án 7.30 órai kezdettel
tartott rendkívüli nyilvános üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:

      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester	
						Gartner Tamás			képviselő
						Kádi Gábor			képviselő
						Kuti Vilmos			képviselő
						
	igazoltan távol van:			Gurdon Lajos	 		alpolgármester

						
						 
	meghívott: 

Sümegi Attila jegyző megbízásából: Bereczkiné Papp Krisztina	aljegyző	
					 
												 
Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 4 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag határozatot hoz:  


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2019. (VIII.28.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:


NAPIREND 

Nyilvános ülés

I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Orvosi eszközök beszerzése a Magyar Falu Program keretében
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Zárt ülés

	Borzavár település Helyi Választási Bizottságának megválasztása 

	Előadó: Bereczkiné Papp Krisztina aljegyző



NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Orvosi eszközök beszerzése a Magyar Falu Program keretében
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy az orvosi eszközök beszerzésére 2.779.000,- Ft-ot nyertek. A háziorvossal és gyermekorvossal egyeztetett eszközök beszerzésére, valamint a padok cseréjére kerül sor.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2019. (VIII.28.) határozata


1. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program „Orvosi eszköz” pályázati felhívás keretében elnyert támogatás terhére beszerzendő eszközök vonatkozásában elfogadja a Rextra Kft. (Székhelye: 2000 Szentendre, Rózsa u. 16, adószám: 10437247-2-41) árajánlatát nettó 2 051 352 Ft + 552 713 Ft ÁFA, összesen bruttó 2 604 065 Ft összegben. 

2. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ajánlatban szereplő eszközök megrendelésére.

3. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a projektmenedzsment és a kötelező nyilvánosság vonatkozásában a rendelkezésre álló forrás erejéig a szerződéseket megkösse.



Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1. pont esetében: azonnal
		2.-3. pontok esetében: 2019. szeptember 13-ig
	

Dócziné Belecz Ágnes polgármester a rendkívüli nyilvános ülést 7 óra 32 perckor berekeszti.


K. m. f.
                


	   Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

