Szám: Dll06l5l2017.

JEGYZÓKÖNYV

Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 17-én 9 óra kezdettel

megtartott nyilvános üléséről.

Ülés helye: Polgármesteri

Jelen

vannak:

Hivatal

Doba. Kossuth u. 10.

Horváth Zolíán
Papp Zoltán
császár Balázs
Bajczi Norber1
Sikos Géza
Rendes

polgármester
alpolgármester

képviselők

- Somlai Eszter aljegyző

Lakosság részéről megjelent: 0

Horváth Zoltán polgármester: Üdvózli

a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fo testületi
tagból 5 fó megjelent, az ülés hatírozatképes, azt megnyitja.

Horváth zoltán po|gármester: kéri, hogy aki

kézfenrtartással .jelezze.
Doba Önkormrányzat Képviselő-testülete
nélkül - az alábbi napirendet fogadja el:

5 igen

a

szavazaIlal

napirendi pontokkal

-

egyetért,

ellenszavazat és tartózkodás

NAPIREND:

1./Temetői fakivágási gallyazási munkálatok elvé gzéséreérkezeíl ajánlatok elbírálása
Előterjesáó: Horváth Zoltán polgármester
2./ Energiamegakarítási terv készítéséról
Előterjesztő: Horválh Zoltán polgámester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1./Temetői fakivágási gallyazási munlaílatok elvégzéséreérkezett ajánlatok etbírátása

Előterjesztő: Horváth Zoltán polgárnester

Horváth Zoltán polgárnester: Ismerteti

a benyujtott arajánlatokat. Három érkezett. A

Dolezsai Tamás K.és I. A. BT ajr{nlata 1.109.800 ,-Ft,mely cég alanyi adómentes, az Alpineo
Kft aiáLrrlata 1.220 e Ft + ÁFA összesen 1.550.416,-Ft, mii a oobosiozsef e.v, ajánlata i.165
e ft + p4 55rr"ren 1.479.918,-Ft. Mindhárorn ajánlaí a megadott hatriridő
előtt Űgérkezett. a
bíráló bizottság áttanulmányozta és a legoicsóbb ajanlat elfogadását javaso*lja. Minél
hamarabb döntsenek, hogy még e hónapban el lehessen végezni a munkálatokat.

A testület rószéről, kérdés,hozzászólás nem törtónt.

Honáth 7oltán polgármester: Kéri aki a Dolezsai

Tamás K.és I. A, BT megbizásával
egyetéft, kézfenntartással jelezze.
Doba OnkormánYzat KépviselŐ-testülete 5 igen szavazattal
- ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - meghoá a az alábbi hatírozatot:
29120í7. (I1I.

17

.)

határozat

Doba Község Önkormrányzat Képviselő-testülete a úgy dönt,

hogy a Temető fakivágás és gallyazási munkálatokkal a Dolezsai
Tamás Könrryűbúvár és Ipari Alpinista Betéti Társaság
(képviselő: Dolezsai Tamás, székhely,: 8220 Balatonalmádi,
Túzok u. 6.) --ot bízza meg érajánlata alapjan 1.109.800,-Ft
összegben a 2017. évi költségvetési tartalék terhére,
képviselő-tesínlet a '77l2016,(XI. 21.) számű haíározatáí
visszavonja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés,
kapcsolódó nyilatkozatok aláírására.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Hataridő: folyamatos

A

Energiamegtakarítási terv készítóséről
Előterjesztő: Hor"váth Zoltán polgármester
2./

Horváth Zo|tán polgármest€r:

Ismerteti az előterjesztést. Az árajanlatok beérkezése
folyamatban van, kéri most hozziák me g ahatfuozat tewezetet, és visszatérhetnek az űg:.r.e az
aj ánlatok megérkezésétkövetően.
A testület részéról, kérdés,hozzászólás nem történt.

Horváth Zoltán polgármester: Kéri aki

kézfenntartással j elezze.
Doba OnkormánYzat Képviselő-testülete
nélkül - meghoa a az alábbi hatáLrozatoí:
30 12011.

a

5 igen

határozat tervezetelfogadásával egyetért,
szavazaíta|

-

ellenszavazat és tartózkodás

(III. 17,\ határozat

Doba Község

Önkormrányzatának Képviseló-testülete
felhatalmazza How áth Zolíénpolgármestert ana, hogy

2

enelgiamegtakadtá§i intézkedésitelv elkészítésével
kapcsolatos sziikséges intézkedéseket tegye meg,
Határidő: 2017, marcius 31.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester

Hon,áth Zo|tén polgéLrmester a képviselő-testület

9

ülóst

óra
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berekesztette.
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