Jegyz könyv
Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének
2015. augusztus 24-én (hétf ) 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l

Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri iroda (7815 Harkány, Pet fi S.
u. 2-4.)
Jelen vannak: Éva Ferenc alpolgármester,
Márton Béla, Kesjár János, Kecskeméthy Pál, Monostori Zsolt képvisel k
Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Markovics Boglárka jegyz
Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet
Tanácskozási jog nélkül megjelent:
Vaszlavik Erika jegyz könyv-vezet
Éva Ferenc alpolgármester köszöntött minden megjelentet a mai rendkívüli képvisel -testületi
ülésen, megállapította, hogy a képvisel -testület tagjai közül 5 f megjelent, az ülés határozatképes,
azt megnyitotta. Jegyz könyv hitelesít nek javasolta Kiss-Kálmán Éva és Monostori Zsolt
képvisel ket. Err l szavazást rendelt el
Éva Ferenc alpolgármester javaslata alapján a Képvisel testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0
tartózkodás) szavazati aránnyal alakszer határozat meghozatala nélkül Kecskeméthy Pál és
Monostori Zsolt képvisel ket választotta meg jegyz könyv-hitelesít nek.
Éva Ferenc alpolgármester a kiküldött napirendi pont tárgyalása tekintetében kérdés, hozzászólás
nem érkezett, a napirend tárgyalását szavazásra bocsátotta.
A Képvisel -testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal alakszer
határozathozatal nélkül az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:
Napirendi pont:
1.) Döntés az iskola konyháját érint fejlesztések megvalósítása tárgyában a
kivitelez kiválasztásáról
El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet
Albrecht Ferenc elmondta, hogy a képvisel -testület augusztus 19-én megtartott rendkívüli ülésén
elhatározta, hogy mivel a korábban az iskola konyha felújítás kapcsán, benyújtott pályázat nem nyert,
az iskola kezdésre tekintettel a konyha felújítását az önkormányzat saját er
l megvalósítja. Ez
tartalmaz egyrészr l egy építési beruházást, mely kapcsán a gáz bevezetésre kerül és kisebb átalakítási
munkálatokat, valamint tartalmaz egy jelent s konyhai eszközbeszerzést. A képvisel -testület
kijelölése alapján három ajánlattev részére került megküldésre az ajánlati dokumentáció, mindhárom
ajánlattev egységesen tett ajánlatot, mely határid re megérkezett, mindhárom ajánlatot csatolták az
el terjesztéshez. A legkedvez bb árajánlatot a Napfénytanya Kft. nyújtotta be bruttó 14.503.654.- Ft
összegben. Javasolta a képvisel -testületnek a Napfénytanya Kft. ajánlatát elfogadásra.

Éva Ferenc alpolgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban kérdése,
hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a az iskola konyháját érint fejlesztések megvalósítása
tárgyában a kivitelez kiválasztásáról szavazást rendelt el.
A Képvisel -testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
164/2015.(VIII.24.) sz. Önkormányzati hat.:
Döntés az iskola konyháját érint fejlesztések
megvalósítása tárgyában
Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete úgy
határoz, hogy:
1) Annak tudatában, hogy a korábban a 118/2015. (V. 27.)
számú képvisel -testületi határozat alapján Harkány Város
Önkormányzata által benyújtott a „gyermekétkeztetés
feltételeit javító fejlesztések támogatása” megjelölés pályázat
nem részesült pozitív elbírálásban, így az Önkormányzat a
2015. évi költségvetésének terhére, jogcím átcsoportosítással,
öner
l kívánja megvalósítani az iskola konyhát érint
legszükségesebb fejlesztéseket, átalakításokat.
2) A képvisel -testület a Napfénytanya Kft. (7621 Pécs,
Király u. 19.) ajánlatát fogadja el, bruttó 14.503.654.-Ft
beszerzési áron.
3) Felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlattev vel
kötend szerz dés/ek aláírására.
Határid : azonnal,
Felel s: jegyz , polgármester

Éva Ferenc alpolgármester megköszönte a jelenlév k részvételét, kérdés, hozzászólás hiányában a
rendkívüli képvisel -testületi ülést bezárta.
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