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V a d á s z i  Béla polgármester köszönti a megjelent képviselőket, majd megállapítja, 
hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselőből jelen van 5 fő, a 
határozatképesség fennáll. Ezt követően javasolja a napirendi pont elfogadását, 
valamint jegyzőkönyv hitelesítőinek Lakatos Gábor és Novák László Zsolt települési 
képviselőket. Javaslatait szavazásra bocsátja.   
 
A képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv 
hitelesítőivel egyetértenek és a napirendet az alábbiak szerint fogadják el: 
 
 
 
N A P I R E N D: 
 
1./ Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó pótmunka közbeszerzési eljárásával 

kapcsolatos megbeszélés és döntéshozatal 
 Előadó: polgármester 

 
 
 
 
 

I.  N A P I R E N D: 
 

 
Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó pótmunka közbeszerzési eljárásával kapcsolatos 

megbeszélés és döntéshozatal 
Előadó: polgármester 

 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 1./ sorszám alatt.) 

 
 

V a d á s z i Béla polgármester előterjeszti a napirendi pontot, melyhez az írásos 
anyagot mindenki megkapta. Röviden tájékoztatja a képviselő testület miszerint a 
Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó pótmunkára azért van szükség, mert a fúrások 
során sziklába ütköztek a munkások, ami pótmunkát igényel. A pótmunka 
kivitelezéséhez – kiegészítő építési beruházás beszerzése – a jogszabály alapján 
közbeszerzési eljárás kiírására van szükség. Tekintettel arra, hogy a kivitelezési 
munkálatok már elkezdődtek, így meghívásos közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, 
amire bárkit már nem lehet meghívni, csak a FER 3331 Kft.-t. Ugyanakkor azt is 
figyelembe kell venni, hogy ez a nehézség valószínűleg érinteni fogja a kivitelezés 
befejezésének a határidejét is. 
Az elhangzottak alapján javasolja a határozati javasat elfogadását. Javaslatát 
szavazásra bocsátja. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozza: 



Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2013.(111.1.) számú határozata 

Tárgy: „Szennyvízgyűjtő hálózat és tisztítótelep építése" beruházás 
pótmunka tárgyában közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának 
jóváhagyása 

Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a K&Z 
HORIZONTÁL Kft. által készített „Szennyvízgyűjtőhálózat 
megépítése Szendrőládon pótmunka -ÉMOP-3.2.1/A -09-2010-0008" 
tárgyú projekt hirdetménynélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívás, valamint az ajánlattételi dokumentáció tartalmát 
megismerte és azt jóváhagyja. 

Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a döntés 
értelmében felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a további 
feladatok bonyolítására. 

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 

Miután ehhez a napirendi ponthoz több hozzászólás nincs a polgármester a képviselő-
testületi ülést bezárja. 

K.m.f. 

jegyzőkönyv hitelesítő települési képviselő 

\ 
dr. Kernóczi Zsuzsanna 

jegyző 

rvovák László Zsolt 
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