IX.

Iktatószám: 262-6/2017.

JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐKÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
2017. április 6-án megtartott,
n y í l t , s o r o n k í v ü l i üléséről

84/2017. (IV. 6.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására

85/2017. (IV. 6.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Napirend megállapítására

86/2017. (IV. 6.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Jászladány Hősök tere 2. szám alatti
szolgáltatóház homlokzati nyílászáró cseréjéhez
szállító kiválasztására
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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

2017. április 6-án Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestület PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ-KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
n y í l t, s o r o n kívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Jelen vannak:
Bagi Zsolt Arnold
Bertalan László
Gyárfás Lajos
Tóth Imre
4 fő bizottsági tag
Tanácskozási joggal jelenlévők:

Lovász Imre
Bertalanné Drávucz Katalin
Major Ferencné
Mezei Norbert

jegyző
polgármester
alpolgármester
pénzügyi osztályvezető

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 7 tagjából 4 fő jelen van, az ülés határozatképes. Donkó
Veronika és Drávuczné Karkus Zsuzsanna és Major Antal nem jelezte korábban, hogy nem
tud részt venni. Javasolja, hogy a bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet Tóth Imre hitelesítse.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: szavazásra teszi ki az, aki elfogadja Tóth Imrét jegyzőkönyv hitelesítőnek? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő
határozatot hozza:

84/2017. (IV.6.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság a 2017. április 6-i Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság jegyzőkönyvének hitelesítésére Tóth Imrét jelöli ki.
Erről értesül:
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1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Bagi Zsolt Arnold: A meghívót, és a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést mindenki megkapta írásban. Kívánják-e a napirendet kiegészíteni, módosítani?
Bagi Zsolt Arnold szavazásra teszi, ki fogadja el a 1 nyílt napirendi pontból álló napirendet,
melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:

85/2017. (IV.6.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Napirend megállapítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság a 2017. április 6-i soron kívüli ülés napirendjét a következőképpen fogadja el:

Napirend:
1./ Előterjesztés Jászladány, Hősök tere 2. szám alatti szolgáltató ház nyílászáró cseréjéhez szállító kiválasztására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben

1. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Jászladány, Hősök tere 2. szám alatti szolgáltató ház nyílászáró cseréjéhez
szállító kiválasztására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: felkéri Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert ismertesse szóban az írásos előterjesztést.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A Világtalálkozó alkalmából a Hősök tere 2
szám alatti szolgáltatóház terveik szerint szeretnék felújítani. A költségvetésben javaslata
ellenére nem került megtervezésre, ezért a fedezetét is meg kell keresni. A homlokzat felújítás
előtt szükséges a nyílászárók cseréje egységesen az egész épületen. Ehhez árajánlatot kértek,
melyek közül a legkedvezőbb Nagyné Gulyás Katalintól érkezett, bruttó 2.187.515 forint
összegben.
Mezei Norbert: költségvetés készítésekor beszélt a NÜVI vezetőjével a szolgáltatóház
homlokzatának felújításáról, azonban a költségvetés magas hiánya miatt nem tervezték az
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