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JE GYZÓKÖNYV
Késziitt Doba

Önkormányzat Képviselő-testíilete 2016. rruírcius 25-én 17 órai kezdettel
megtartott nyilvtínos, rendkíviili iilé§eról.
Ülés helve: Polgármesteri
Je|en

Hivatal

Doba, Kossuth u. l0.

Zoltri,rr
Znltín

vannak: Horváü
Papp

polgrirmester
alpolgámrester

Bajczi Norbert,
Császír Balázs,
Sikos Géza

Rendes * Somlai
Sarkadi

képviselók

Eszter űlegyző

Tibomé

jegyzőkönywezető

Lakosság részéról megjelent: 0

Hopáth Zolúón poleírmester: ÜdvOzli

megielenteket Megrfllapítj4 hog az 5 fó testíileti
tagMl 5 ffi megielen! az üés hatrá,rozatképes, aá mepyitja A rendkíviü iilés összehívását a
napiíenű pontokban való síirgós döntési kényszer indokolta.
Javaslatot t§z az üles napirendjére. Kéri, hory fi 6 napirendi pontokkal ege/rért,
kédenntartással jelezze.
Doba Ónkormánrzat Képviselö-testúlete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodrás
nélkül - az alrábbi napirendet fogadja el:
a

NAPIRED{D:
l ./ TOP-2.1 ,3- 15 pályrázat benyíjtrásáról
Elöterjesztő: Horváíh Zoltán polgrármester
2"/ Településkepet meghatározó épültek külsó' rekonstrukcir5ja pályrázat benyíjtásról
Előterjesztö: Horváth Zoltán polgrfumester

APIREND TÁRGYALÁSA
lJ TOP_2.13_15 pályázat benyúitásáról
Elóteriesáó: Ilonáth Zoltán polgármester
Ilolváth Zoltán poleám€§ter:

I§merteti a tegnap megküldött előterjesáést. A pÁyázar a
község csapadékvíz elvezetesi rendszerének korszeósíteséröl szól. A páúyázat benyújtrásához
sziikseges egy projekt elókészítesi tanulrrrrámy es egy műszaki beavatkoz{si terv. A tanulmány
és a terv elkészíéséreárajánlatkéréseket küIdött ki mrárcius ló. nappal egy§zerú beszerzési
eljánás keletében- Ismerteti a beélkezeü páúyátzatoká mindkét esetb€& a beszerzesi eljánás
1

dokumentumait. A legkedvezőbb a tanulrnrány elkésátésérea VMC Consulting Kft.
beadvránya volt az előterjesáésben foglalt szerádés tervezet szerint. A beavatkozísi terv
elkészítésrepedig a Hegedtis & Schmidt Épító,Szolgáltató és Kereskedelmi Kft beadványa
volt szintén a megkiildött szprződés tervezetben foglaltak alapjárr. Kéri a testiilet véleményét,

javaslatát.

K&d&,

|1gzzászől ás nem volt.

Horváth Zolán oolpármester: Javasolja a pityéuat benyíjtri,s.it és a fent említett cégek
megbizlsátt az elóterjesáésben foglalt szerződés tervezetek alapján.
Doba Önkormányzat Képviseló-teshil€te 5 igen szavazatlal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - meghozta az alábbi ha!éEozatot:

26í2016. fiIL 25.| haározat
Doba Község Ónkormrárryzatrinak
hogy

1.

benyujtja

a

Képviseló-testíilete ugy dönt,

TOP-2.1.3.-I5 pétyázatot Doba község

csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsíiésére;
megbizza aYMC Consulting Kft.-t ftépviselő: Mudri Attila
székhely: Budapest, Ádrim
47.fsz.t.)
pályénat
benyújtrisához sztikseges projekt előkészító tanulrnány
elkészítésével2.000.000,-Ft+ÁFA megbizási dijerr az
jegyáköny.v mellékletét képeá szstződés tervezetben
foglaltak atapjrfur;
3. megbizza a Hegediis Schmidt lipítő, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft t (képviseló: Schmidt Zoltárr, székhely:
Toln4 Bajcsy-Zs. u. 33.) a pályrázat benyújtásíhoz szíikseges
múszaki beavatkozási terv elkésátésevel 100.000,-Ft+ÁFA
megbízísidijétt az jegyzőkönyv mellékletétképező
szerzódés tervezetben foglaltak alapjá,rt
a 201ó. évi költsegvetés b€nüázási
kiaüásai terhére.

2.

u.

a

&

A

képviselő-testii|et felhalalmazza

a

polgármestert a

sztüseges nyilatkozatok, §zerz&esek,

aláításátra
Felelős: Horváü Zolüín polgrirmester
Határidó: folyamatos

a

pátyávat

2J Településképet meghatározó épültek külsó rekonstrukciója pályázat benyújtásról
Blőterjesztó: Holváth Zol&ín polgármester

Horváth Zoltán oolgírme§ter: Ismerteti a tegnap megkiildött elöterjesaést. A pátyáuá a
Településképet meghatálroző epültek külső rekonstrukciója" többfirnkciós közössegi tér
létrehozísa, fejlesáése, energetikai korszerűsítés lenne. A pányázat benyujt í*it javasolj4
mely dokumentiiciójrának teljes körű elkésátéseveljavasolja megbízni a PÁVA Tender Kft-t a
megküldött szerződés tervezetben foglaltak a|apjén. Az ö megbízási díjuk 30 e FT+Áf4
melyet minden esetben ki kelt frzetni, nyertes prílyízatesetében az elnyert ósszeg 47o-a+ÁFA
a sikerdíj. Kéri a testrilet véleményé!javaslatiát,
Kérdés,hozzásálris nem volt.

2

Iloryáth zoltán oolqárme§ten Javasolja a pályázat

benyriitrásrát
megbízitsáú. az előterjesztesben foglalt szerződes terv ezelek alryján-

Doba Önkormán}"zat Képvisel&testíitete 5 igen szavazattal

nélkiil - meglrozta az alábbihalfuozarot:,

27 12016.

IIL

-

és a fent €mlített cég

elleís7Avazat és tartózkodrás

25 ;l haÍlá'ru.at

Doba Község Önkormányzatának Képvisel&tasmlete ú5r
dönt hogy a Telepüésképet meghatároó épiiltek kiilxí
rckonstrukciój4 többfunkciós közösségi ter létrehozása
fejlesztése, energ€tikai korszerűsítes pétyávato| mely
benyujtásra való elókeszítessel megbízza PÁVA Tender
K_ft-t ftépüselö: Viindor Ottó, szekhely: Győr, Munkícsy
M .u_ 1-5. il. lph. Fsz. 3.) 30.000,-Ft+ÁFA megbízási

mellékletét képző veoM6
foglaltak alapján a 2016. éi költsegvetes

dljért az je5lzókönyv

tervezetb€n
beruházási kiadrásai terhére.
képvisel&testüIet felhaía]maza

A

nyilatkozatok,

a

polgármestert a

szrvnae, a

pányávat

aláírá§raFelelös: Horváth Zoltán polgámtester
Flatriridő: folyamalos

Horváth Zoltín polgármester

a

képüselö-te§ület nyilvrá,nos ülést 17 óra 30 perckor

berekesztetle.
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- Somlai Esaer
aljegzó

Rendes

