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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. január 27-én 17,10 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Zirci Városháza nagyterme


Jelen vannak:


      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester
						Gartner Tamás			képviselő
						Gurdon Lajos			képviselő
Kuti Vilmos			képviselő

-	bejelentéssel távol van:		Lajkó Antal			alpolgármester
							
						
	meghívott:				Sümegi Attila			jegyző

						
			
						

Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 4 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.


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



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2014. (I. 27.) határozata


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


I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatának elkészítésére vállalkozási szerződés kötése
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester




NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatának elkészítésére vállalkozási szerződés kötése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdések, hozzászólások

Gurdon Lajos képviselő elmondja, hogy két árajánlat nagyjából azonos, az egyik 110.000,- Ft + ÁFA, az 139 eFt, a másik ajánlat alanyi adómentes, így 136.000,- Ft.

Gartner Tamás képviselő szerint a Detherm Kft. és Bittmann Ottó ajánlata jóval többe kerül, a legjobb ajánlatot Udvari Gábor adta.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester javasolja, hogy Udvari Gábor ajánlatáról szavazzanak, ő adta a legkedvezőbbet. 

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2014. (I. 27.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár Községi Önkormányzat által ellátott feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat (érintésvédelem, villámvédelem, erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálata) elkészítésére vonatkozóan Udvari Gábor (8420 Zirc, Kőrösi Cs. S. u. 3.) árajánlatát, az előterjesztés 4. mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
2./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban foglalt villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatra 136.180,- Ft összeget biztosít az önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban nevesített vállalkozással vállalkozói szerződés megkötésére.

Felelős: 	1./-2./3./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1./-2./ pontok esetében: azonnal
                  	3./ pont esetében: 2014. február 15.


Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 17 óra 25 perckor berekeszti.


K. m. f.
					

                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

