JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2016. szeptember 15-én, Tiszagyulaházán, Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének, a Művelődési Házban megtartott rendkívüli, nyilvános Képviselőtestületi üléséről.
Jelen vannak:
Mikó Zoltán
Szabó Sándorné
Megyesi Elemér

polgármester
képviselő
képviselő

Tóth Péter Benjámin
Dobos Lászlóné

képviselő
alpolgármester

Igazoltan távol:

Meghívottak:
Az ülés teljes időtartamára:
Maginé dr. Csirke Erzsébet
Mészárosné Szincsák Mária

aljegyző
jegyzőkönyvvezető

Mikó Zoltán polgármester: Sok szeretettel köszönti a megjelenteket a Képviselő-testületi
ülésen.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, jelen van 3 fő megválasztott képviselő,
igazoltan hiányzik 2 fő.
Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a mai ülésről hangfelvétel és jegyzőkönyv készül,
melynek vezetésével Mészárosné Szincsák Máriát bízza meg. Javaslatot tesz a meghívóban
szereplő napirendi pontok tárgyalására.
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés a Jókai utca felújítási munkálataira kiírt pályázat lezárásáról.
Előadó: Mikó Zoltán polgármester
Előterjesztés: írásos
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (a szavazásban 3
fő vett részt) - egyetért a napirendi pont tárgyalásával.
1./
Előterjesztés a Jókai utca felújítási munkálataira kiírt pályázat lezárásáról.
ELŐADÓ: Mikó Zoltán polgármester
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy beérkeztek az ajánlatok a Jókai utca útépítési
munkálataira. Tegnap megtörtént a borítékok bontása, a bontási jegyzőkönyv, értékelési
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jegyzőkönyv is megküldésre került. Ezzel kapcsolatban kéri a Képviselő-testületet, hogy
hozzon döntést.
Megyesi Elemér képviselő: Kérdése az lenne, hogyan működik az áfája? Az ajánlatban
13.125.880.- Ft szerepel, ehhez jön az önerő és az lesz az áfás összeg?
Továbbá kérdezné, hogy ez a felújítás nem építési engedély köteles-e?
Mikó Zoltán polgármester: Igen jól gondolja az áfa működését, a végösszeg az áfával értendő.
Maginé Dr. Csirke Erzsébet aljegyző: A Képviselő Úr második kérdésére válaszolva
elmondja, hogy az útfelújítási munkálatokhoz nem kell jogerős építési engedély.
Megyesi Elemér képviselő: Hozzászólásában elmondja még, hogy mindhárom ajánlat csak 14
millió forint összeg alatti. A támogatás összege 14.997.814.- Ft, miért nincs kihasználva a teljes
összeg? Hogyan lehet felhasználni a fennmaradó összeget, mivel már az ajánlatok megvannak?
Mikó Zoltán polgármester: Válaszában elmondja, hogy meg kell kérdeznie a beszerzést
bonyolító munkatársat, vagy a pályázatírót, mivel nem tud erre választ adni. A következő
testületi ülésen tájékoztatja az eredményről a képviselőket.
Megyesi Elemér képviselő: Javasolja a legkedvezőbb ajánlatot adó céget kihirdetni
nyertesnek.
Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot az EAST-MEDIC Kft.
adta és kéri, a Képviselő-testületet fogadja el ajánlatát. Bízik benne, hogy minőségi munkát fog
végezni és határidőre.
Képviselő részéről több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát. Felkéri
a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a Jókai utca felújítási munkálataira kiírt pályázat
lezárásáról szóló határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon:
A képviselő-testület a Jókai utca felújítási munkálataira kiírt pályázat lezárásáról szóló
előterjesztést, 3 igen szavazattal elfogadta, (a szavazásban 3 fő vett részt) és az alábbi
határozatot hozta:
T I SZA G Y UL A H Á Z A K ÖZ SÉ G Ö NK OR M Á NY Z A T A
K É PV I SE L Ő -T E ST ÜL E T É NE K
52/2016. (IX. 15.) számú határozata
a Jókai utca felújítási munkálataira kiírt pályázat lezárásáról
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. mellékletének II. 3. a), b) és c) pontjában
szabályozott Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása előirányzatból
elnyert, a Tiszagyulaháza, Jókai utca útfelújítási munkálataira irányuló támogatás
felhasználására kiírt pályázatot lezárja.
Megállapítja, hogy a pályázati eljárás eredményes volt.
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A pályázat nyertesévé az EAST-MEDIC Kft. (4440 Tiszavasvári, Táncsics u. 20. sz.) pályázatót
nyilvánítja.
A nyertes pályázó által ajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár: 13.125.880 Ft.
Felkéri a polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a szerződés megkötéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal

Felelős: Mikó Zoltán polgármester

Mivel az ülésen egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mikó Zoltán polgármester az ülést
bezárta.

K. m. f.

Mikó Zoltán
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

