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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december
22-én 15,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott
rendkívüli, nyílt üléséről.
Jelen vannak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Farkas Imre polgármester,
Dr. Ecsedi András István,
Farkas András,
Jákli Ferencné,
Magyari Ferenc alpolgármester,
Stadler Gábor,
Tábiné Nyúl Gabriella képviselők

Tanácskozási joggal:
1) Győriné Tar Edit aljegyző
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a képviselőtestület rendkívüli nyílt ülésén
megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy a rendkívüli nyílt képviselőtestületi ülés a
képviselők 7 tagjának jelenlétével határozatképes, a rendkívüli nyílt ülést megnyitom.
Javaslatot teszek az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Magyari Ferenc és dr. Ecsedi
András István képviselők személyében.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
232/2014.(XII.22.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
mai rendkívüli nyílt képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvének
hitelesítésére a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 48. § (7) bekezdése
alapján Magyari Ferenc és dr. Ecsedi András István képviselőket
jelöli ki.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. december 22.
Farkas Imre polgármester: javasolom a meghívóban feltüntetett egyetlen napirendi pont
tárgyalását. Amennyiben nincs egyéb napirendi pontra javaslat, kérdésem, ki az, aki elfogadja
a javasolt napirendet?
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A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
233/2014.(XII.22.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 17. §-a alapján a polgármester által
előterjesztett alábbi napirendi pontokat elfogadja:
NAPIREND
1. Szennyvízszállításra beérkezett árajánlatokról döntéshozatal
Előadó: Farkas Imre polgármester
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. december 22.
II. Napirend tárgyalása
1. Szennyvízszállításra beérkezett árajánlatokról döntéshozatal
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az utolsó képviselőtestületi ülésen úgy döntöttünk, hogy három
árajánlatot kérünk be a szennyvízszállítás ügyében. A három árajánlat beérkezett, tájékoztatom
a képviselőtestületet az árajánlatok tartalmáról:
1./ TI-TÓ KFT (6320 Solt, fűzfa u. 25.) ajánlata:
- lakossági ajánlati ár:
nettó 1100 Ft,
- közületi ajánlati ár:
nettó 1200 Ft.
2./ LIQUID-PORTER KFT (1077 Budapest, Bethlen G. u. 3. II/24.) ajánlata:
- lakossági ajánlati ár:
nettó 1180 Ft,
- közületi ajánlati ár:
nettó 1180 Ft.
3./ Takács Zsolt egyéni vállalkozó (2424 Előszállás, Hunyadi u. 23.) ajánlata:
- lakossági ajánlati ár:
nettó 992 Ft,
- közületi ajánlati ár:
nettó 1189 Ft.
Azt javasolom a képviselőtestületnek, hogy Takács Zsolt egyéni vállalkozó ajánlatát fogadja
el, hiszen a lakossági ár itt a legolcsóbb, valamint a közületi díj is csak 9 Ft-tal drágább, mint
az eggyel kedvezőbb ajánlat. Amennyiben a képviselőtestület egyetért a javaslattal, kérem,
hogy hozza meg döntését. Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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234/2014.(XII.22.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a szennyvízszállításra
beérkezett árajánlatok tartalmát megtárgyalta és megállapítja, hogy a nyertes ajánlattevő:
Takács Zsolt egyéni vállalkozó Előszállás, Hunyadi u. 23. szám alatti lakos,
Nettó ajánlati ár
Lakossági ajánlati ár (Ft/m3):
Közületi ajánlati ár (Ft/m3):

992,-Ft
1.189,-Ft

A Képviselőtestület megbízza Farkas Imre polgármestert a közszolgáltatási szerződés
megkötésével.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. december 31. (a közszolgáltatási szerződés megkötésére)
Farkas Imre polgármester: mivel a rendkívüli képviselőtestületi ülésen több napirendi pont
nincsen, a rendkívüli képviselőtestületi ülést 15,30 órakor bezárom.

kmf.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:
Győriné Tar Edit
aljegyző

Farkas Imre
polgármester
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Magyari Ferenc
hitelesítő

Dr. Ecsedi András István
hitelesítő

