JEGYZŐKÖNYV
Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. október 05-én megtartott rendkívüli üléséről
Jelen vannak: Prukner Gábor polgármester
Pap József alpolgármester
dr. Kiss Attila képviselő
Miovecz János képviselő
Berecz Pál képviselő
Jegyzőkönyvvezető: Simonné dr. Mészáros Renáta körjegyző
Harangozó Csaba képviselő és dr. Árva-Lóky Zsófia képviselő előzetes bejelentéssel távol maradt.

Prukner Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket, a képviselő-testületi tagokat, a hivatal
dolgozóját. A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással Berecz Pál
képviselőt választotta.
A polgármester javasolta, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja a képviselő-testület.
Javaslatára a képviselő-testület egyetértett, egyhangúlag a következő napirendi pontokat tárgyalta:
NAPIREND

1.) Faluház kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárásról döntés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

2.) Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

1.) Faluház kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárásról döntés
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Elmondta, hogy Faluház kivitelezésére közbeszerzési eljárás került kiírásra. A közbeszerzési kiírás szerint
2012.október 8.-án megkezdődnének a munkálatok, amennyiben döntés születik a közbeszerzési eljárás
nyerteséről. A legalacsonyabb árat adó ajánlatot tevő lesz jogosult a kivitelezési munkálatokat elvégezni. A
Faluházban ki van téve a terv is, hogy mi fog elkészülni, ez alapján az épület új és régi (felújított) részekből
áll majd, és 150-200 fő befogadására lesz alkalmas a nagyterme. A könyvtárat kell oda átköltöztetni.
Összesen 58.165.000.- Ft-ba fognak kerülni a munkálatok, körülbelül 18 M-t visz el az építkezés a
pályázaton felül az önkormányzat költségvetéséből.
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot
hozta:

118/2012. (10.05.) Kt. határozat

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az „INTEGRÁLT
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KIALAKÍTÁSI

MUNKÁIRÓL

KAPOSMÉRŐBEN„ című projekt megvalósítása a meglévő épület felújítása, épületgépészeti
felújítása, bővítése, épületgépészeti bővítése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során a
Balatincz – Illés Kft. által tett nettó 45.799.687.- Ft kivitelezési munkálatokra vonatkozó
ajánlatát fogadja el. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes céggel a
kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződést aláírja, és a kapcsolódó intézkedéseket megtegye.
Felelős: Prukner Gábor polgármester
Határidő: 2012. október 31.

3.) Egyebek
(Előadó: Prukner Gábor polgármester)

Prukner Gábor polgármester
Tájékoztatta a testületi tagokat, hogy a folyamatban van a cégalapítás, melyről az előző testületi ülésen
született határozat. Továbbá tájékoztatta a jelenlevőket arról, hogy az önkormányzat Kaposmenti
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból történő kilépésről szóló döntés megküldésre került mint a
Társulás elnöke, mind a tagjai részére.

A képviselő-testület a tájékoztatást elfogadta.

A polgármester megköszönte a képviselő-testület munkáját, és az ülést bezárta.

k.m.f.

Simonné dr. Mészáros Renáta
körjegyző

Prukner Gábor
polgármester

Berecz Pál
jegyzőkönyv-hitelesítő
képviselő
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