
Képviselő-testület
Szigliget

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Képviselő-testület 2008. jú1ius 28-án 18.00 órai kezdettel tartott rendkívüli
üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
Jelen vannak:

Balassa Balázs polgármester
Balassa Sándor képviselő
Káli Magdolna képviselő
Ódor Zoltán képviselő
Szabó Tibor képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Lutár Mária körjegyző

Balassa Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 8
képviselő közül 5 jelen van, a rendkívüli ülés határozatképes.

Az ülést megnyitotta.

Ismertette a rendkívüli ülés javasolt napirendjét.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A megtárgyalt napirend

1./ 2008. évi Közbeszerzési terv módosítása

2./ Hóvirág és Szabadság utca felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás előkészítése
1./ 2008. évi Közbeszerzési terv módosítása

Balassa Balázs polgármester: A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. 5. § (1)
bekezdése az ajánlatkérők kötelezettségévé teszi összesített közbeszerzési terv készítését
minden költségvetési év elején, legkésőbb április 15-ig. A Képviselő-testület 2008. február
14-én tartott ülésén 30/2008.(II. 14.) Kt. számú határozatával 2008. évre nemleges
közbeszerzési tervet fogadott el.
A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának
támogatására kiírt pályázaton az önkormányzat sikeresen pályázott, a beruházáshoz szükséges
pénzügyi forrás rendelkezésre áll. A felújítás költsége az egyszerű közbeszerzés értékhatárát
meghaladja, ezért közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
Az Önkormányzat 2008. évre elfogadott közbeszerzési tervét ennek megfelelően aktualizálni
kell.
Javasolja, hogy az önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervét a csatolt mellékletnek
megfelelően módosítsa a képviselő-testület.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
110/2008.(VII. 28.) Kt. sz.H a t á r o z a t o t



A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi
közbeszerzési tervét az előterjesztéshez csatolt melléklet
szerint jóváhagyja.

2./ Hóvirág és Szabadság utca felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás
előkészítése
Balassa Balázs polgármester: A Szabadság és a Hóvirág utca felújítására a Közép-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt TEÚT/528/11/2008. pályázati kiírásra nyújtottak be
pályázatot. A felújítás teljes költsége 25.832.712 Ft, melyhez 50 %-os támogatásra lehetett
pályázni.
A Regionális Fejlesztési Tanács 77/2008.(VII.04.) számú határozatával a 12.916.356 Ft
támogatást biztosított a felújítási munkákhoz.
A kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárás keretében kerül sor. Az eljárás
lefolytatásával a Deák Ügyvédi Irodát (Szekszárd, Jókai u. 22.) javasolja megbízni. Több
alkalommal megbízták már az irodát közbeszerzési eljárás lefolytatásával, munkájukkal
minden alkalommal elégedettek voltak. A megbízási díj a nettó ajánlati ár 1 %-a + 20 % ÁFA.
A megbízási díj a nyertes ajánlattevőt terheli, az önkormányzatnak így fizetési kötelezettsége
nem keletkezik.
Javasolja, hogy az útfelújítási munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására a
Deák Ügyvédi Irodát bízzák meg. A megbízási díj a nettó ajánlati ár 1 %-a + 20 % ÁFA, mely
a nyertes ajánlattevőt terheli.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
111/2008.(VII. 28.) kt. sz.H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület „Szigliget Község
Önkormányzatának útfelújítási munkái” tárgyú
közbeszerzési eljárás tekintetében a jogi tanácsadói
tevékenység és a hozzákapcsolódó jogi képviseleti és
iratszerkesztési feladatok, valamint a hivatalos
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátásával a Deák
Ügyvédi Irodát (7100 Szekszárd, Jókai u. 22.) bízza meg.
A megbízási díj a nettó ajánlati ár 1 %-a + 20 % ÁFA. A
megbízási díj a nyertes ajánlattevőt terheli.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
megbízási szerződést kösse meg.
Határidő: 2008. július 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 18.30 órakor bezárta.

K. m. f.

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
körjegyző

Ódor Zoltán
képviselő, jkv. hitelesítő


