JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. október 25-én 17.15
órakor megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal helyisége, Kisrécse, Szentkirály u. 14.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők
Igazoltan távol maradt: -----Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 17.15 órakor és megállapítja, hogy az ülés
határozatképes a megválasztott öt települési képviselő közül négy (4) fő jelen van, valamint azt,
hogy a képviselő-testület ülése a hatályos jogszabályok előírásainak és az SZMSZ-nek
megfelelően került összehívásra.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Mötv. 52. § (1) értelmében az ülésről jegyzőkönyv készül.
Javaslatot tesz napirendi pontok tárgyalására.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi napirendet elfogadta.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
1.) Alpolgármester megválasztása
Előadó: Tóth Lucia polgármester
1.) Alpolgármester megválasztása
Tóth Lucia polgármester: A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással,
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy
alpolgármestert, főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban
együtt: alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább
egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a
megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.
A titkos szavazás lebonyolítását az Ügyrendi Bizottság végzi.
Javasolja, hogy Kánnár Zsolt képviselőt válasszák meg alpolgármesternek.
Kánnár Zsolt alpolgármester jelölt: Köszöni a bizalmat, ha megválasztják vállalja a tisztséget.
Nem kér zárt ülést, nyilatkozik, hogy hozzájárul a nyílt ülésen történő választáshoz. Bejelenti
személyes érintettségét.
Tóth Lucia polgármester: jelölt érintett a szavazásban, ezáltal dönteni kell a testületnek arról,
hogy a szavazásból kizárja-e vagy sem. Javasolja, hogy ne zárják ki a szavazásból.
2 igen, 2 nem szavazattal, többségi döntés hiányában nem született döntés az
alpolgármester jelölt kizárása tárgyában, ezért az alpolgármester választását a következő
ülésen tárgyalja a képviselő-testület.

2.)„Közösségi Ház felújítás és bővítés Kisrécsén” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredménye tárgyában zárt ülésen hozott döntés ismertetése
Tóth Lucia polgármester: ismerteti a „Közösségi Ház felújítás és bővítés Kisrécsén” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredménye tárgyában zárt ülésen hozott döntéseket
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2021. (X.25.) számú határozata
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselőtestülete „Közösségi színtér felújítása” tárgyában
1. rész: Épület átalakítás, felújítás (VP) vonatkozásában a Kbt. 112. § (1) b.) pont szerint
lefolytatott közbeszerzési eljárásban az eljárás eredményéről alábbi döntést hozza:
1.) megállapítja, hogy a Konzultax Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) e.) pont alapján
érvénytelen, mivel ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonta.
2.) megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás 1. része a Kbt. 75. § (1) b.) pont alapján
eredménytelen, mivel kizárólag érvénytelen ajánlat került benyújtásra.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Tóth Lucia Krisztina polgármester
(Operatív felelős: Papné Szabó Mónika, jegyző, Dr. Fröhlich Klára felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó)
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2021. (X.25.) számú határozata
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselőtestülete „Közösségi színtér felújítása” tárgyában
2. rész: Épület energetikai korszerűsítése (MFP 1) vonatkozásában a Kbt. 112. § (1) b.) pont
szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az eljárás eredményéről alábbi döntést hozza:
1.) megállapítja, hogy a Konzultax Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) e.) pont alapján
érvénytelen, mivel ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonta.
2.) megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás 2. része a Kbt. 75. § (1) b.) pont alapján
eredménytelen, mivel kizárólag érvénytelen ajánlat került benyújtásra.
Határidő:

azonnal

Felelős:
Tóth Lucia Krisztina polgármester
(Operatív felelős: Papné Szabó Mónika, jegyző, Dr. Fröhlich Klára felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó)
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2021. (X.25.) számú határozata
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselőtestülete „Közösségi színtér felújítása” tárgyában
3. rész: Épület belső tereinek felújítása, villany. (MFP 2) vonatkozásában a Kbt. 112. § (1) b.)
pont szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az eljárás eredményéről alábbi döntést hozza:
1.) megállapítja, hogy a Konzultax Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) e.) pont alapján
érvénytelen, mivel ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonta.
2.) megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás 3. része a Kbt. 75. § (1) b.) pont alapján
eredménytelen, mivel kizárólag érvénytelen ajánlat került benyújtásra.

Határidő:
azonnal
Felelős:
Tóth Lucia Krisztina polgármester
(Operatív felelős: Papné Szabó Mónika, jegyző, Dr. Fröhlich Klára felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó)

Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása.
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja.
A nyílt ülés 17.15 órakor kezdődött és 17.45 órakor ért véget.

K.m.f.
Tóth Lucia
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

