
Somlójenő Község Önkormányzata
8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. 

Tel/Fax: 88/236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu
 
                      
   
Szám: Svh/61-6/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:          Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. május 27-én 

16.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő- testületi üléséről.

 Az ülés helye: Kultúrház kisterme Somlójenő

 Jelen vannak:

a.) Képviselőtestület tagjai:

Nemes Ferencné  polgármester

Fekete András Gáborné alpolgármester

Belléncs Károly települési képviselő

Schédl Emil települési képviselő

Kapcsos Attiláné települési képviselő

   

b.)Tanácskozási joggal résztvevő:

                       Szlottáné Turi Edina                            jegyző

 c.) Meghívottak:

Deés Anikó                                         jegyzőkönyvvezető

 

Az ülésen a lakosság részéről érdeklődő nem jelent meg.

Nemes  Ferencné  polgármester  köszöntötte  a  megjelenteket,  megállapította,  hogy  az  ülésen  a
képviselő-testület 5 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. Kéri,  hogy aki a napirendi ponttal  egyetért,
kézfenntartással jelezze.

Somlójenő  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – az alábbi napirendet fogadja el:
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Napirend: Előadó:

1./ Pályázat a belterületi utak, eü-i alapellátást  Nemes Ferencné polgármester
     szolgáló helyiség fejlesztésére, felújítására

2./ Közbeszerzési szabályzat elfogadása  Nemes Ferencné polgármester

3./ Közbeszerzési terv   Nemes Ferencné polgármester

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A

1./  Pályázat a belterületi utak, eü-i alapellátást szolgáló helyiség fejlesztésére, felújítására
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. Tájékoztatja
a  testületet,  hogy  az  előterjesztésben foglalt  fejlesztésekre  lehet  pályázatot  beadni.  Lényeges  a
település szempontjából, hogy támogatást lehet igénybe venni többek között  belterületi utak, hidak
járdák felújítására. Kéri, aki egyetért a pályázat benyújtásával, az kézfenntartással szavazzon.

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
pályázat a belterületi utak, eü-i alapellátást szolgáló helyiség fejlesztéséről, felújításáról az alábbi
határozatot hozta:

     37/2015. (V. 27.) Kt. sz. határozat

1.  Somlójenő  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  pályázatot  nyújt  be  a  helyi
önkormányzatokért  felelős miniszter az államháztartásért
felelős  miniszterrel  közösen  meghirdetett  Magyarország
2015.  évi  központi  költségvetéséről  szóló  2014.  évi  C.
törvény  3.  melléklet  II.  4.  pont  aa),  ac)  és  ad)  pontok
szerinti  önkormányzati  feladatellátást  szolgáló
fejlesztések támogatására.  

2. Célterület megnevezése: Belterületi utak, járdák, hidak
felújítása.

3.  A  fejlesztés  összköltsége  10.813.562 Ft,  az
önkormányzat 9.191.250  Ft  pályázati támogatást igényel
és 1.622.035  Ft önerőt biztosít a költségvetésében.

4.  A  pályázatokat  elektronikus  úton  az  ebr42
önkormányzati információs rendszeren, valamint az egyéb
benyújtandó  dokumentumokat  az  e-Adat  rendszeren
kersztül, valamint papír alapon is be kell nyújtani.
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5. A pályázat benyújtásának határideje 2015.06.09.

6.  A képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
szükséges  intézkedések  megtételére,  a  pályázati
dokumentáció aláírására és a pályázat benyújtására.

Felelős: Nemes Ferencné polgármester
Határidő: 2015. június 9.

2./   Közbeszerzési szabályzat elfogadása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes  Ferencné  polgármester:  Az  előterjesztés  mindenki  részére  megküldésre  került.  Kéri,
akinek kérdése, hozzászólása van, az tegye fel. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Nemes  Ferencné  polgármester:  Kéri,  aki  elfogadja  a  közbeszerzési  szabályzatot,  az
kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
közbeszerzési szabályzat elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

38/2015. (V. 27.) Kt. sz. határozat

Somlójenő Község Képviselő-testülete Somlójenő Község
Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

(A Közbeszerzési  Szabályzat  az  előterjesztés  mellékletét
képezi.)  

3./ Közbeszerzési terv
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Nemes Ferencné polgármester:  A közbeszerzésekről szóló törvény szerint az ajánlatkérőnek az
adott évre tervezett közbeszerzésekről közbeszerzési tervet kell készíteni március 31-ig, erre nem
került sor, ezt most pótolni szükséges. Tájékoztatja a képviselő - testületet, hogy az ajánlatkérőnek
legalább öt évig meg kell őriznie a közbeszerzési tervet, a közbeszerzési terv nyilvános. Kéri, aki
elfogadja a közbeszerzési tervet, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
közbeszerzési terv elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:
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39/2015. (V. 27.) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Község  Önkormányzata  a  közbeszerzésekről
szóló  2011.  évi  CVIII.  törvény  33.§-a  alapján  az
Önkormányzat,  mint  ajánlatkérő  által  2015.  évben
lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges
megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  esetlegesen
közbeszerzéssel  érintett  fejlesztéseket,  beruházásokat
kísérje figyelemmel.

Felelős: Nemes Ferencné polgármester
Határidő: folyamatos 

Több kérdés, hozzászólás nem volt,  a polgármester a képviselő-testület  nyílt  ülést  16:40 órakor
bezárta.

kmf.

Nemes Ferencné Szlottáné Turi Edina
 polgármester jegyző
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