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1./ Folyékony hulladék szállítási szerződés elbírálása

Nyírgelse, 2011. március 11.

Görög László
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2011. március
11-én megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Jelen vannak: Görög László polgármester, Pintye Magdolna, Kapási József,
Pócsi Józsefné képviselők.
Igazoltan maradt távol: Molnárné Goda Gabriella alpolgármester, Gyurkovics
Anna, Kulin Béla képviselők.
Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Lakatos Péter jegyző
/Jelenléti ív mellékelve!/
Görög László polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő- testület határozatképes, mivel 4 fő képviselő
jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Pintye Magdolna és Pócsi Józsefné képviselőket
javasolja.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal megszavazza Pintye
Magdolna és Pócsi Józsefné képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Javaslatot tesz az ülés egyetlen napirendi pontjának az elfogadására.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal megszavazza a napirendi
pontot.
1./ Folyékony hulladék szállítási szerződés elbírálása
Dr. Lakatos Péter jegyző: A mai nap folyamán meg kell hozni a Képviselőtestületnek a döntését, hogy a megküldött Közszolgáltatási szerződés tervezetet
jóváhagyja e, mert ha ez nem történik meg, akkor új eljárást kell lefolytatni,
mert lejárt a határidő.
Az egyszerűsített közbeszerzési eljárás lefolytatására 3 cég tett árajánlatot a
Nyír-Ber Kft-é volt a legkedvezőbb, ezért ők folytatták le az eljárást.
A Bíráló Bizottság a benyújtott árajánlatot áttekintette, véleményezte és
elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. Egyedül a Tranzit-1 Kft. adta be
a pályázatát.
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A szerződés tervezetet mindenki rendelkezésére bocsátom, még ezen lehet
változtatni, amennyiben szükség van rá.
A szerződés- tervezetet a Képviselő- testület tagjai áttekintették, véleményezték.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
9/2011.(III.11.) önkormányzati
határozata

A „Nyírgelse folyékony hulladék gyűjtése, elszállítása”
tárgyú
közzététel
nélkül
indított
egyszerű
közbeszerzési eljárás ajánlatának értékelése
A Képviselő- testület
1./ a „Nyírgelse folyékony hulladék gyűjtése,
elszállítása” tárgyú közzététel nélkül indított egyszerű
közbeszerzési eljárás nyerteseként a Tranzit – 1Kft –t
(4034 Debrecen, Hétvezér u. 21.) hirdeti ki.
2./ felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti
közszolgáltatási szerződés aláírására.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Görög László polgármester megköszöni a részvételt, s az ülést bezárja.
k.m.f.

Görög László
polgármester

Dr. Lakatos Péter
jegyző

Pintye Magdolna
jegyzőkönyv hitelesítő

Pócsi Józsefné
jegyzőkönyv hitelesítő
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