JEGYZŐKÖNYV

Az ülést hangfelvétel rögzíti

Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 23.
napján 18,00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Szili Miklós polgármester, Dr. Szendrei Attiláné, Kerecsényi Zsuzsanna,
Bercsényi Miklós, Dr. Varga László képviselők
Dr. Koncz László jegyző

Szili Miklós polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent

képviselőket.

Megállapítja,

hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes, a testületi ülést megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek

Bercsényi Miklós

javasolja Dr. Koncz László

képviselőt,

jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítőknek

majd szavazásra teszi fel, aki egyetért a javasolt személyekkel

kézfelemeléssel szavazzon.

A

képviselő-testület

nyílt szavazással, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
107/2016. (IX. 23.) számú
HATÁROZATA
Jegyzőkönyvvezető

Lovasberény

Község

jegyzőkönyv vezetőnek

és jegyzőkönyv

önkormányzata
Dr. Koncz László

Bercsényi Miklós képviselőt választja meg.

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

hitelesítő

megválasztásáról

Képviselő-testülete

nyílt

ülésén

jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek
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Szili Miklós polgármester: Ismerteti a napirendi pontot:
1. Szennyvíz

projekt

megvalósítása

érdekében

felhatalmazó

nyilatkozat

megtárgyalása

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki elfogadja az ismertetett napirendi
pontokat, kézfelemeléssel jelezze.

A

képviselő-testület

nyílt szavazással, 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontot

fogadta el:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
108/2016.(IX. 23.) számú

HATÁROZATA
nyílt ülés napirendjéről
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. szeptember 23.-ai
rendkívüli nyílt ülésén napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Szennyvíz projekt megvalósítása érdekében felhatalmazó nyilatkozat
megtárgyalása

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

1. Szennyvíz projekt megvalósítása érdekében felhatalmazó nyilatkozat megtárgyalása

Szili Miklós polgármester: Ismerteti az előterjesztést és a felhatalmazó nyilatkozat tartalmát.
Kéri, hogy a határozat tervezettel

egyezően

a testület j áruljon hozzá a felhatalmazó

nyilatkozat aláírásához.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a beterjesztett felhatalmazó
nyilatkozat tartalmával és annak aláírásával kézfelemeléssel szavazzon.
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
109/2016.(IX. 23.) számú

HATÁROZATA
Lovasberény község szennyvízelvezetése és tisztítása megnevezésű projekthez
kapcsolódó felhatalmazó nyilatkozat elfogadásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Lovasberény
község szennyvízelvezetése és tisztítása

megnevezésű

projekt megvalósítása érdekében

a jelen határozat melléklete szerinti nyilatkozat tartalmát elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szili Miklós polgármestert a Felhatalmazó nyilatkozat
aláírására.

Felelős:

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

azonnal

Más nem lévén Szili Miklós polgármester a rendkívüli ülést 18,30 órakor berekeszti.

K.m.f.
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Dr. Koncz László

Szili Miklós

jegyző

polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítő:
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Bercsényi Miklós
képviselő
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JELENLÉTI ÍV

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016.szeptember 23. napján 18:00 órakor megtartott rendkívüli

nyílt ülésén
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Szili Miklós polgármester
Farkasné Szoboszlai Aranka
Lagler István

képviselő

képviselő

Dr. Szendrei Attiláné

képviselő
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képviselő
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Dr. Varga László képviselő
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Bercsényi Miklós

Kerecsényi Zsuzsanna

képviselő

Dr. Koncz László jegyző

Meghívott jelenlévők:
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Előterjesztés

tervezet

Tisztelt Képviselő Testület!
Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: Társaság)
valamint Önkormányzatunk az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt
kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a
nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020
programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az
ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 33912014. (XJI 19.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak alapján, 2016 szeptember 20. napján,
a Lovasberény község szennyvízelvezetése és tisztítása megnevezésű projekt közös
megvalósítása céljából konzorciumi megállapodást kötött.
A Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése valamint a konzorciumi megállapodás 5. a.) pontja
alapján a Társaság a projektekkel összefüggésben kidolgozza a közbeszerzések egységes
lebonyolításának rendszerét és lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat.
Az árubeszerzésre és építési beruházásra vonatkozóan a Társaság által keretmegállapodásos
eljárás került megindításra, amely két szakaszos eljárás első szakaszát a
keretrnegállapodás(ok) aláírása zárja le, amelynek aláírója a Társaság. Ezt követően - a
műszaki
tartalmának véglegesítése
után,
versenyújranyitás/konzultáció
projekt
lebonyolításával - az eljárások második szakaszának végén már konkrét egyedi szerződés
kerül megkötésre, amelynek aláírója az Önkormányzat képviselője lesz.
Fentiek alapján - a konzorciumi megállapodásban foglaltakon túl - a Társaság kezdeményezi
illetve kéri az Önkormányzat felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy a projekt
megvalósításához szükséges árubeszerzés és építési beruházás keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatását, a nyertes ajánlattevő(k) kiválasztását követően, az
Önkormányzat nevében és annak javára a Társaság aláírja a keretmegállapodásos
eljárás(ok) első szakaszát lezáró kivitelezési/vállalkozási keretmegállapodás(oka)t.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt
nyilatkozat elfogadására.

Kelt: Lovasberény, 2016. 09. 21.

Képviselő

Testületet, a mellékelt Felhatalmazó

Határozat
tervezet

Lovasberény Község Önkormányzata Közgyűlése/Képviselő Testülete jelen határozat
keretében úgy dönt, hogy a Lovasberény község szennyvízelvezetése és tisztítása
megnevezésű projekt megvalósítása érdekében a jelen határozat melléklete szerinti
Felhatalmazó nyilatkozat tartalmát elfogadja.

A

Képviselő

testület felhatalmazza Szili Miklós polgármestert a Felhatalmazó

nyilatkozat aláírására.

Kelt: Lovasberény, 2016. 09 21.

FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT

Projekt címe: Lovasberény község szennyvízelvezetése és tisztítása
Konzorciumi Tag neve: Lovasberény Község Önkormányzata
Székhelye: 8093 Lovasberény, Kossuth L. u. 62.
Képviselő:

Szili Miklós polgármester

Adószám: 15727426-2-07

Alulírott Szili Miklós polgármester, mint Lovasberény Község Önkormányzata
hivatalos képviselője, a tárgyi projekt Végső kedvezményezettje jelen nyilatkozat
aláírásával a - Ptk. 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján - felhatalmazom az NFP Nonprofit

Kft-t, a tárgyi projekt Konzorciumvezetőjét arra, hogy a Projekt megvalósításához
szükséges

árubeszerzés

és

építési

beruházás

keretmegállapodásos

közbeszerzési

eljárás(oka)t az Önkormányzat helyett és nevében folytassa le, válassza ki a nyertes
ajánlattevőt/ajánlattevőket,

Önkormányzat

eljárás{ ok)

nevében

és

első

valamint a nyertes ajánlattevővel/ajánlattevőkkel
annak javára

szakaszát

-

írja
lezáró

alá

a

-

keretmegállapodásos

kivitelezési/vállalkozási

keretmegállapodás{oka)t.

Kelt: Lovasberény, 2016 . .... „

az

.. . „ .. „ .. . „ ....... „

Szili Miklós
polgármester
Lovasberény Község Önkormányzata

p.h.

