PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015.
február 24-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről
készült

JEGYZŐKÖNYV

Perkáta, 2015. február 24.

Határozat: 28/2015. (II. 24.)
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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2015. február 24-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak:
Somogyi Balázs polgármester, Bogó Anikó, Vátkainé Boda Ildikó, Kovács Ferenc, Ujfalusi
Pál, Szabó Tamás, Szilasy László képviselő-testületi tagok
Dr. Lakos László jegyző
Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hét fő
testületi tag jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkérem Kovács Ferenc és Szabó Tamás
képviselő-testületi tagokat, amennyiben a képviselő-testületnek nincs ellenvetése. Kérdezem a
képviselő-testület tagjait, hogy egyéb napirendi pont felvételére vagy napirend módosításra van-e
javaslat? Amennyiben nincs, térjünk rá az első napirendi pontra.
I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pont a Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központ létrehozása a perkátai Győrykastélyban tárgyú projekt tervezési tervezői művezetési feladatainak ellátására irányuló
közbeszerzési eljárás kiírásával kapcsolatos döntéshozatal. A mai napon küldte meg részünkre a
Duoviri Kft. közbeszerzési tanácsadója az ajánlattételi felhívást és az ajánlattételi dokumentációt,
melyeket a mai napon továbbítanunk kell az ajánlattételre felkérni kívánt cégeknek. Ajánlattételre a
következő három céget fogjuk megkeresni. A Szakra Stúdió Műemléki-Építészeti Tervező és
Szolgáltató Kft-t (2092 Budakeszi, Petőfi utca 41.), a Négy Negyed Építésziroda Kft-t (1145
Budapest, Cinka Panna utca 12. 1. em. 1.) és az ÉPÍTÉSZMŰHELY Építészeti és Iparművészeti
Tervező Kft-t (6000 Kecskemét, Wesselényi utca 1.). Az ajánlattétel határideje 2015. március 12-e
10:00 óra. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom
elfogadásra az ajánlattételi felhívás tartalmára vonatkozó határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A jelen lévő 7 képviselő-testületi tag 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
28/2015. (II. 24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta „A
Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központ létrehozása a perkátai Győry-kastélyban” tárgyú
projekt tervezési és tervezői művezetési feladatainak ellátására irányuló közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívására vonatkozó javaslatot. Az ajánlattételi felhívás a jegyzőkönyv
mellékletet képezi.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2015. február 24.
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Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, a
képviselő-testületi ülést bezárom.
Több hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester a testületi ülést 17:10
perckor bezárta.

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Kovács Ferenc
képviselő

Szabó Tamás
képviselő
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