Képviselő-testület
Szigliget
Jegyzőkönyv
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 24-én, 7.30
órakor tartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szigliget, Kossuth utca 54.)
Jelen vannak:
Balassa Balázs
Káli Magdolna
Dr. Karasszon Diana
Balassa Dániel
Pupos Ferenc

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Tóthné dr. Titz Éva

aljegyző

Balassa Balázs polgármester: Köszönti képviselő-társait, aljegyzőnőt és a meghívottakat.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a meghívó szerinti napirendi javaslatot fogadják el.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1. 2020 évi közbeszerzési terv módosítása
2. GINOP-7.1.6-16-2017-00004 számú projekt Világörökség helyszínek fejlesztése –
Szigligeti vár részleges rekonstrukciója, új fedett terek kialakítása közbeszerzéshez
kapcsolódóan „Kiállítási elemek szállítása a Szigligeti várba” közbeszerzési eljárást
megindító felhívás elfogadása
Előadó: Balassa Balázs polgármester
3. Vegyes ügyek

1. 2020 évi közbeszerzési terv módosítása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: A Szigligeti vár részleges rekonstrukciójához kapcsolódóan a
kiállítási elemek szállítására közbeszerzési eljárás kiírása szükséges. A 2020. évi
közbeszerzési tervet ennek megfelelően módosítani szükséges.
Javasolja, hogy az előterjesztésnek megfelelően a közbeszerzési terv módosítását a képviselőtestület fogadja el.
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A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
81/2020. (VII.24.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szigliget
Község Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének 1. sz.
módosításával egyetért és a közbeszerzési tervet az előterjesztés
1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a módosított közbeszerzési tervet
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
előírásainak megfelelően tegye közzé.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester

1. GINOP-7.1.6-16-2017-00004 számú projekt Világörökség helyszínek fejlesztése –
Szigligeti vár részleges rekonstrukciója, új fedett terek kialakítása közbeszerzéshez
kapcsolódóan „Kiállítási elemek szállítása a Szigligeti várba” közbeszerzési eljárást
megindító felhívás elfogadása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. A Szigligeti vár
részleges rekonstrukciójához kapcsolódóan a kiállítási elemek szállítására közbeszerzési
eljárás kiírása szükséges. A beruházás e szakaszában valósul meg a Szigligeti várba
elkészítendő, „Balaton-vára” tárgyú, kulturális javak bemutatását szolgáló kiállítás
megépítése, annak elemeinek, eszközeinek, berendezéseinek szállítása és kapcsolódó
szolgáltatások. A közbeszerzési dokumentációt, az eljárást megindító felhívást a Ceu Tender
Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft. elkészítette.
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot fogadják el.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
82/2020. (VII.24.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a GINOP7.1.6-16-2017-00004 számú projekt Világörökség helyszínek
fejlesztése – Szigligeti vár részleges rekonstrukciója, új fedett
terek kialakítása közbeszerzéshez kapcsolódóan a Ceu Tender
Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft., mint az ajánlatkérő
nevében eljáró szervezet által elkészített „Kiállítási elemek
szállítása a Szigligeti várba” közbeszerzési eljárást megindító
felhívást megismerte, és azt elfogadja.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Ceu Tender Consulting
Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t, hogy a közbeszerzési eljárás
megindításához szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte
a képviselők munkáját és az ülést 7.40 órakor bezárta.

Kmf.

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős:

Tóthné dr. Titz Éva
aljegyző
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