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Tárgya
Könyvtár felújítás ajánlattételi felhívásának elfogadása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. június 8-án tartott üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Antal Gábor, Debreceni Zsolt, Gajdos István, Madarászné Mindig Erzsébet,
Szakály Zsolt képviselők (6 fő)
Balázs László jegyző

Igazoltan távol: –
Lakosság részéről: –
Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz a meghívón szereplő napirendi pontok
megtárgyalására.
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.
Napirend:

1. Könyvtár épület felújítás építési beruházása ajánlattételi felhívása
(Előadó Kövér Mihály Csaba polgármester)
1. NAPIREND
(Szóbeli előterjesztés.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Előttünk van az ajánlattételi elhívás. A feltételeket meghatároztuk
mind műszaki-szakmai, mind pénzügyi alkalmasságra, mind referenciára vonatkozóan. A döntő
szempont a legalacsonyabb ár. Kivitelezési határidő a szerződéskötéstől számított hetvenöt nap. Az
ajánlatok beadásának határideje 2011. június 20. Remélhetőleg a júniusi testületi ülésünkön már
tárgyaljuk az ajánlatokat.
Debreceni Zsolt képviselő: A teljesítés határideje a szerződést követő hetven öt nap. Mikortól indul a
szerződéskötés napja?
Kövér Mihály Csaba polgármester: A műszaki ellenőr szerint ennyi idő elegendő a kivitelezésre.
Antal Gábor képviselő: A kerítés felújítás az utcai kerítésre vonatkozik? Nem kell ezt külön
megfogalmazni? A bontott anyagokkal való elszámolás benne lesz-e a szerződésben?
Kövér Mihály Csaba polgármester: A kerítés felújítás az utca fronti kerítés visszabontására,
felépítésére vonatkozik. A két fa remélhetőleg meg lesz mentve. A bontott anyaggal el kell számolni,
veszélyes hulladék. A szerződés mindenre kiterjed. Az MVH-s pályázatokból eredő szerződések
nagyon szigorúak. Van-e még kérdés. (Kérdés nem volt.) Az ajánlattételi felhívás megküldése
remélhetőleg tizedikén megtörténik. Amennyiben nem tudjuk a héten megküldeni, akkor hétfőn lesz
elküldve. A beszerzés meghívásos. Elvileg van két építési vállalkozó a községben, mind a kettőt
természetesen meghívom, és még más debreceni cégeket is. Esetleg még a JANTA BOOM Kft-t, aki a
templomot újította fel.
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Gajdos István képviselő: Én javaslom a JANTA BOOM Kft. meghívását. Ők újították fel a görög
katolikus templomot, és a csomózó épületét a tanyán.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az elhangzott kiegészítésekkel javaslom elfogadni a határozati
javaslatot és az ajánlattételi felhívást.
67/2011. (VI. 8.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
A Községi Önkormányzat tulajdonát képező, Nyírmártonfalva,
Széchenyi u. 33. sz. alatti Községi Közkönyvtár felújítási munkálatai
„ajánlattételi felhívás”-át elfogadja.
Felhívja a polgármestert, hogy ezen a jegyzőkönyvbe foglalt
kiegészítések szerint, legalább három kivitelezőnek küldje meg.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2011. június 10.

Más az ülésen nem hangzott el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti.
k. m. f.
/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző
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