JEGYZŐKÖNYV
Készült: Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3. napján
15.00 órakor 4546 Anarcs, Kossuth utca 30. szám alatti Házasságkötő teremben megtartott
nyilvános testületi üléséről.
Jelen vannak:

Kalinák József polgármester
Bori József képviselő
Megellai Nándor alpolgármester
Dr. Somogyi Gábor képviselő

Meghívottak:

Győri János kirendeltség-vezető
Orbán Attiláné jegyzőkönyvvezető

Hiányzik:

Kertész Zoltánné képviselő
Simon Nóra képviselő
Takács Tamás képviselő
Pappné Vass Erzsébet jegyző.

Kalinák József polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, a meghívottakat,
megállapítja, hogy a 7 fős testületből 4 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes,
15.00 órakor megnyitja azt.
Kalinák József polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek Megellai Nándor és dr.
Somogyi Gábor képviselőket javasolja, megkérdezi, hogy van-e más javaslat.
Más javaslat nincs, a Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek 4 egyhangú igen
szavazattal Megellai Nándor és dr. Somogyi Gábor képviselőket választja meg.
Kalinák József polgármester az alábbi napirendi pont tárgyalását javasolja:
1./
Előterjesztés a „Középületek energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési
eljárásban az eljárás eredményének megállapítására
Megkérdezi, hogy van- e más javaslat a napirendre vonatkozóan.
Más javaslat nincs, a képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal egyetért a
napirendi ponttal.
Megérkezik Kertész Zoltánné képviselő, a képviselő-testület 5 fővel folytatja munkáját.

Kalinák József polgármester elmondja, hogy még a mai nap folyamán továbbításra
kerül az anyag, ezért javasolja a képviselő-testületnek, hogy a kiosztott határozattervezetet fogadják el. A döntést név szerinti szavazással kell meghozni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Győri János kirendeltség-vezető tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a
Szervezeti és Működési Szabályzat szerint név szerinti szavazás esetén „igen” vagy
„nem” szavazatokra van lehetőség, tartózkodásnak nincs helye. Név szerint szólítja a
képviselő-testület tagjait:
Bori József képviselő szavazata:

„IGEN”

Kertész Zoltánné képviselő szavazata:

„IGEN”

Kalinák József polgármester szavazata:

„IGEN”

Megellai Nándor alpolgármester szavazata: „IGEN”
Dr. Somogyi Gábor képviselő szavazata:

„IGEN”

A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
400/2015.(IX.03.)
határozata
a „Középületek energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az
eljárás eredményének megállapításáról
A Képviselő-testület
1. Megállapítja, hogy a „Középületek
közbeszerzési eljárás eredményes.

energetikai

korszerűsítése”

tárgyú

2. Megállapítja, hogy
 a T-DEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1082 Budapest, Corvin Sétány 1/A.
e. em. 2) ajánlattevő ajánlata érvényes.
 az ENERIN EPC KFT. (1051 Budapest, Hercegprímás u. 12.) ajánlattevő
ajánlata érvényes.
 a NAPLAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2083 Solymár, 3783/4 hrsz.)
ajánlattevő ajánlata érvényes.

