Szám: 5/2012. Ö.ü.

Készült: 5 példányban
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. február 22-én 16,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.

Jelen vannak:

Tömör István
Varga Zsuzsanna
Lengyel János
Miklós Péter
Sörédi Györgyné

Tanácskozási joggal megjelent:
Fodor Krisztina
I.
N A P I R E N D

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző

E L Ő T T :

Tömör István polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testületi
ülésen a 7 fő képviselő közül 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
Tömör István polgármester:
Javaslom a mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére Sörédi Györgyné és Lengyel János
képviselőket. Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
49/2012. (II. 22.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 22. napján
megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Sörédi
Györgyné és Lengyel János képviselőket jelöli ki.

II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.

TENDERAUDITOR KFT (1138 BUDAPEST, MEDER U. 8.) SZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Hozzászólások:
Fodor Krisztina jegyző:
A Képviselő-testület a Tenderauditor Kft-t bízta meg a belvízvédelmi és alközpont kialakításával
kapcsolatos pályázat benyújtásával. A pályázatot benyújtották, azonban hiánypótlás vált
szükségessé.
A
hiánypótlásnál
képviselő-testületi
határozat
szükségeltetik,
mivel
szerződésmódosításról van szó.
Miklós Péter képviselő:
Már előzőleg is említettük, hogy ez az alközpont nem „az” az alközpont. Amikor ide lettek hívva,
el lett szóban mondva, miről van szó. Településnyi különbség van a kettő között.
Fodor Krisztina jegyző:
A Képviselő-testület arról döntött, hogy ez az alközpont, amire pályázatot kell beadni. Tehát a két
pályázati címnek szerepelni kell a szerződésben, mert különben nem biztos, hogy elfogadják a
hiánypótlást, továbbá az áfa változás 25 %-ról 27 %-ra történő növekedése, mely a szerződéses
árak növekedését eredményezte.
Tömör István polgármester:
Aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
50/2012. (II. 22.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzata megtárgyalta a „Tenderauditor Kft (1138 Budapest,
Meder u. 8.) megbízási szerződés kiegészítése tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
1. A Képviselő-testület Balatonkenese Város Önkormányzata (8174 Balatonkenese, Béri
Balogh Ádám tér 1.) és a Tenderauditor Kft (1138 Budapest, Meder u. 8.) között 2011. május
3. napján létrejött megbízási szerződésének szerződés kiegészítését az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja, mely az alábbi:
a) - Megbízási szerződés 1. pontjában 2. alpontjához a KDOP-3.1.1/C-11 –
Kistelepüléseken a településkép javítása” című pályázati felhíváshoz a
„Funkcióanalízis” elnevezésű dokumentációt,
- Megbízási szerződés 1. pontjában 4. alpontjához a KDOP-4.1.1/E-11 – „Helyi és térségi
jelentőségű vízvédelmi rendszerek” című pályázati felhíváshoz „Megvalósíthatósági
Tanulmányt”
Megbízott a Megbízó számára, az előírt tartalommal elkészíti.
b) A megbízási díj dokumentumonként a Megbízási szerződés 5. pontjában foglaltak
szerint 1.900.000.- Ft + Áfa, azaz egymillió-kilencszázezer forint + Áfa, a teljesítés napján
érvényes Áfa jogszabályoknak megfelelően.
c) Az eredeti szerződés valamennyi pontja továbbra is érvényben marad.
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert a szerződés kiegészítés
aláírására.
3. A szerződés kiegészítés a határozat mellékletét képezi.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
azonnal

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester 16,17 órakor a Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülését bezárta.

k. m. f.

Tömör István
polgármester

Fodor Krisztina
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Sörédi Györgyné
képviselő

Lengyel János
képviselő
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