Szám: 263-7/2014.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3-án megtartott
rendkívüli üléséről.
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J EGYZŐKÖNYV
Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3-án megtartott
rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal- ülésterem
Jelen vannak:

Gáncs István
Kajsza Béla
Bátainé Réti Márta
Gáncs Tamás József
Kászpári György
Szijártó József

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak:
Tolnai Lászlóné

jegyző

Távolmaradását bejelentette:
Jilling Tibor

képviselő

Gáncs István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
mivel 6 fő képviselő-testületi tag jelen van. Az ülést megnyitja, és a továbbiakban vezeti.

Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alpolgármester urat, jegyzőasszonyt, képviselőtársaimat.
A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát.
Napirendi javaslat:

Előterjesztő:

1./ „ Új gépjármű, mikrobusz beszerzése” tárgyában módosított
ajánlattételi felhívás, dokumentáció és szerződés-tervezet jóváhagyása

Gáncs István
polgármester

2./ Egyebek

Gáncs István
polgármester

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. A
szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontok tárgyalását elfogadta.
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Napirend tárgyalása:
1./ „ Új gépjármű, mikrobusz beszerzése” tárgyában módosított ajánlattételi felhívás, dokumentáció
és szerződés-tervezet jóváhagyása
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A képviselő-testület a 2014. március 11-i ülésén döntött egy új
tanyagondnoki busz beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról, illetve
jóváhagyta az ajánlattételi felhívást és a dokumentációt. E két dokumentumot módosítani
szükséges, mivel 2014. március 15-én hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv és ezeket a
dokumentumokat összhangba kellett hozni a Ptk-val. A csatolt adás-vételi szerződés tervezet is már
az új Ptk előírásai szerint készült el. Eredetileg az ajánlattételi felhívás elküldésének időpontja
2014. március 18-a volt, viszont a módosítások miatt ebben az időpontban még nem lehetett az
ajánlatokat a gazdasági szereplőknek elküldeni. A felhívás elküldésének új időpontja 2014. április
4. A módosítások megjelölésre kerültek.
Javasolom a módosított dokumentumok elfogadását.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
36/2014. (IV.3.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Új gépjármű, mikrobusz beszerzése”
tárgyában a 2014. március 11-én a 32/2014. (III.11.) számú Képviselő-testületi határozatával
elfogadott ajánlattételi felhívás és dokumentáció módosítását, valamint az adás-vételi szerződést a
melléklet szerint elfogadja.
Határidő: 2014. április 4. – az ajánlattételi felhívás közlésére
Felelős: Gáncs István polgármester

A polgármester megállapítja, hogy bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az ülést
bezárja.
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Gáncs István
polgármester

Tolnai Lászlóné
jegyző
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