Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. november 29-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve
Az ülésen hozott rendelet száma

Tárgya

Az ülésen hozott határozat száma
125/2012. (XI. 29.)

Tárgya

126/2012. (XI. 29.)

Bojt és Térsége
Megvalósításához
jóváhagyása

Ivóvízminőség-javító Program
szükséges
hitelszerződés

Hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás megindítása
AP 500 pótkocsi beszerzésével kapcsolatban
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. november 29-én tartott r e n d k í v ü l i üléséről

Jelen vannak:

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

Igazoltan távol: Kövér Attila képviselő
Lakosság részéről: ---Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Javaslatot tesz a meghívón szereplő
napirendi pontra.
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontot
egyhangúlag elfogadta.

NAPIREND:
1. Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító Program Megvalósításához szükséges hitelszerződés
jóváhagyása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
2. Hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás megindítása AP 500 pótkocsi beszerzésével
kapcsolatban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

1. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az eredeti anyaghoz képest a 6. pontban változás történt, amelyet
most kiosztottam a képviselő-testület számára. A változás szerint közvetlen a társulás számlájára lesz
engedményezve a pénz átutalása. (Kérdés?) Kérdés nem volt. (Hozzászólás?) Hozzászólás nem
hangzott el. Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
125/2012. (XI. 29) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
a Bojt és Térsége Ivóvízminőségjavító Programhoz kapcsolódó, a
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. és Nyírmártonfalva
Községi Önkormányzat között létrejövő, előterjesztés szerinti,
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kamatmentes kölcsönszerződés
polgármester részére.

aláírására

felhatalmazást ad a

Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2012. december 5.

2. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az ajánlattételi felhívásban öt nap teljesítési határidő szerepel. Az
anyagi fedezet rendelkezésünkre áll. Kérdés? (kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
126/2012. (XI. 29) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
az előterjesztéshez mellékelt, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás Kbt. 122.
§ (7) bekezdése a) pontja szerinti ajánlattételi felhívást jóváhagyja.
Az ajánlattételi felhívást a következő ajánlattevők részére küldi meg:
1. ERŐGÉP-SZERVIZ KFT. 4030 Derecske, Dobó u. 18.
2. ZETOR-VAS KFT. 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 17.
3. NYÍRKER KFT. 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 102.
Felhívja a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívás megküldéséről
gondoskodjon.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2012. november 30.
EGYEBEK
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tájékoztatni szeretném a képviselő-testületet, hogy új képviselő
lesz a testületben Debreceni Zsolt képviselő lemondása után. Nyári István képviselő visszalépett, így
Papp Sándor lesz az új képviselőnk.
Balázs László jegyző: Nincs határidő az új képviselő mandátumának kiadására, a következő ülésen
kiadjuk a mandátumot, és esküt fog tenni.
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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