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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. augusztus 17-én 8.00 órai kezdettel
tartott rendkívüli nyilvános üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Borzavári Kirendeltsége
		
Jelen vannak:

      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dombi László 	István		polgármester	
						Kuti Róbert			alpolgármester
						Gyöngyösi István	 	képviselő
						Vajda Gyula Imréné		képviselő
     						Rippert András		képviselő	
				 
	meghívott:	Viziné dr. Horváth Judit jegyző megbízásából:								Kapitány Zsolt		önkormányzati osztályvezető

						
						 
Dombi László István polgármester köszönti az ülés résztvevőit, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 5 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.
	
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2021. (VIII. 17.) határozata
az ülés napirendjéről

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


NAPIREND:  
I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Műszaki ellenőr kiválasztása az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2021.” projekt keretében
	 Előadó: Dombi László István polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Műszaki ellenőr kiválasztása az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2021.” projekt keretében	
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester elmondja, a műszaki ellenőrzési feladatokra három árajánlat érkezett, melyek az előterjesztés mellékletét képezik. Javasolom a legolcsóbb árajánlat elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2021. (VIII.17.) határozata

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” 2021. évi pályázat műszaki ellenőrének kiválasztása tárgyában

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” 2021. évi pályázat műszaki ellenőrének kiválasztása céljából lefolytatott ajánlattételi eljárás során beérkezett alábbi ajánlatokat érvényesnek minősíti:

	Szigma Mérnökiroda Kft. (Székhely: 8420 Zirc, Tölgyfa u. 8., adószám: 23827181-1-19)
	Mérnökút Kft. (Székhely: 8200 Veszprém, Sorház utca 3/C, adószám: 23397567-2-19)
	Berkenye ’98 Bt. (székhely: 8100 Várpalota, Gárdonyi G. utca 25. adószám: 27269487-2-	19)

2./  Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Borzavár, óvoda környezetében lévő utak és járda felújítása 2021.” műszaki ellenőrzési feladatok nyertesnek a Szigma Mérnökiroda Kft. (8420 Zirc, Tölgyfa u. 8. Adószám: 23827181-1-19) ajánlatát hirdeti ki, bruttó 219 000,- Ft összegben.

3./  A 2./ pontban meghatározott kivitelezés fedezetét bruttó 186 150,- Ft összegben a pályázati támogatásból, a fennmaradó bruttó 32 850,- Ft összeget saját forrásból biztosítja. Az önrész Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(III.4.) határozatában biztosított 1.388.256,- Ft összegen belül rendelkezésre áll.

4./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: 	1./-4./ pontok esetében: Dombi László István polgármester
Határidő: 	1./-3./ pontok esetében: azonnal
		4./ pont esetében: 2021. augusztus 31.


Dombi László István polgármester a nyilvános ülést 8 óra 10 perckor berekeszti.

K. m. f.
             

	        Dombi László István  					    Viziné dr. Horváth Judit
	              polgármester					                              jegyző 

							

