Szám: 14/2013. Ö.ü.

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

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. június 19-én 13,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye:

Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.

Jelen vannak:

Tömör István
Varga Zsuzsanna
Vatics Erzsébet
Kurucz Henrietta
Lengyel János
Miklós Péter

Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Nánássy Elek
I.
N A P I R E N D

polgármester
alpolgármester
településstratégiai tanácsnok
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző

E L Ő T T :

Tömör István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a rendkívüli ülésen a 7 fő
képviselő közül 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
Ezt követően javasolja megtárgyalni a meghívóban feltüntetett napirendi pontot. Kéri, aki ezzel
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
281/2013. (VI. 19.) határozata

1.

A Képviselő-testület 2013. június 19. napi rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
Balatonakarattya, Iskola u. 7. számú épület LEADER pályázat ügye

Tömör István polgármester javasolja az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Varga Zsuzsanna
alpolgármestert és Lengyel János képviselőt. Kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
282/2013. (VI. 19.) határozata
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. június 19. napján
megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Varga Zsuzsanna
alpolgármestert és Lengyel János képviselőt jelöli ki.
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II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.

Balatonakarattya, Iskola u. 7. számú épület LEADER pályázat ügye
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Lengyel János képviselő:
Belefér a tervezés a pályázat határidejébe? Mindegyik ajánlattevő 1-2 hetet ír tervezési
határidőnek.
Tömör István polgármester: Az egy hét beleférne, jó lenne, ha annyi idő alatt vállalnák.
Pintér Róbert műszaki ügyintéző: Szóban meg lehet velük állapodni, úgy gondolom.
Farkas Sándor BART tag: A 800 és 850 ezres ajánlatok kivitelezésre alkalmas tervek.
Pintér Róbert műszaki ügyintéző:
A 800 ezres és 850 ezres ajánlatok változatás nélküliek, a műszaki tartalmuk egyenlő.
Tömör István polgármester:
Tehát az 1.300 E Ft-os ajánlatot hagyjuk, mert az mélyebb értelmezésű ajánlat. A 800 E Ft + Áfa
összegű ajánlatot kell a figyelmetekbe ajánlani, a Kiv-Terv Kft ajánlatát.
Lengyel János képviselő:
A LEADER miatt is az olcsóbbat kell választani. Kérném, hogy a határidőt fogalmazzuk meg.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Jövő hét kedd-szerdát javaslom határidőnek (június 25-26).
Tömör István polgármester:
Aki a Balatonakarattya, Iskola u. 7. felújítására benyújtandó LEADER pályázat tervezőjének
elfogadja a Kiv-Terv Kft 800.000.- Ft + áfa összegű ajánlatot azonnali kezdéssel és 2013. június 26-i
tervleszállítási határidővel, valamint felhatalmazza a polgármestert a tervezővel való szerződés
aláírására, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
283/2013. (VI. 19.) határozata
Balatonakarattya, Iskola u. 7. sz. épület tervezői megbízásáról
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1. A Képviselő-testület a beérkezett ajánlatok közül a Kiv-Terv Kft-t (8412 Veszprém, Halastói
u. 22.) bízza meg 800.000.- Ft + Áfa összegben a Balatonakarattya, Iskola u. 7. számú, (2911
hrsz-ú) jelenleg könyvtárként funkcionáló épülete korszerűsítése-felújítása tárgyában
benyújtandó LEADER pályázat tervezőjeként, a tervezői munka azonnali kezdésével, 2013.
június 26-i tervleszállítási határidővel.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés elkészítésére
haladéktalanul intézkedjen, és felhatalmazza annak aláírására.
Határidő:
Felelős:

tervezői munka megkezdése: azonnal
tervleszállítás határideje: 2013. június 26.
Tömör István polgármester
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd
Pintér Róbert műszaki előkészítő

Miklós Péter képviselő:
Nagyon magasnak tartom az ajánlat árát.
Látva ezt a magas árajánlatot – javaslom, hogy még idejekorán kérjünk be ajánlatokat a Berek
utcára, azért, hogy szembesüljünk azzal, hogy elég lesz-e a rászánt pénzünk? Mondjuk, hogy 2013.
év végéig érvényes ajánlatokat kérjünk.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Egyetértek, kérjünk be három árajánlatot a Berek utca kivitelezésére.
Lengyel János képviselő:
A Széchenyi utcára is vannak tervek, arra is kell árajánlat kivitelezésre.
Tömör István polgármester:
A holnapi rendkívüli ülésre készítünk erre a javaslatra vonatkozó előterjesztést.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester a rendkívüli ülést 13,40 órakor bezárta.
k. m. f.

Tömör István
polgármester

dr. Nánássy Elek
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Varga Zsuzsanna
alpolgármester

Miklós Péter
képviselő
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