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Jeevzőkönvv

Készült: Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testületének 20l6. szeptember ]-én 8 órai
kezdettel megtartotl nyilvános, rendkívüli üléséről.

Ülés hetve: Somlószőlős Polgármesterí Hivatal Tárgyató

Jelen vannak: Kiss János Norberí polgármester
Somopyi Róbert alpolgármester
Vida Szabolcs Árpád
Balogh Tamás
Kaíó Dénes kepviselők,

Rendes - Somlai Eszter aljeglző

Lakosság részéről: 0 .fő

kiss János Norbert polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogl az 5 testületi
tagból 5 fcí megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitj{!. A rendkívüli ülés összehívását a
napirendi pontb.eli sürgős döntési kényszer indokolta, Javaslatot tesz az ülés napirendjére.
somlószőlős Ónkormányzaí képviselő-testülete 5 igen szayazatíal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbí napirendet fogadja el:

NAPIREND:
L/ Vis Maior pályázat megvalósítása
Előterjesztő : Kiss János Norberí polgármester

NAPIREND TÁRGYAI-,íSA

I./ Vis Maior páIyázat megvalósítása
Előterjes7tő: Kiss Jőnos Norbert polgármester

Kiss János Norbert polpdrmesíer: Az önkormányzat a tal)alyi vis maior pátyázat
megvalósítására augusztus hó folyamán 3 cégtől kért ajánlatot, melyek visszaérkeztek
augusztus 30.-án. Ismerteti az előíerjesztésként megküldött ajánlatokat. Ezek technikai
tartalma elvileg uglanaz, mivel a szakértői vélemény ismertetésével, és a tánxogatott
munkilatok megnevezésével küldtük meg az árajánlat kerésünket.

Balogh Tamds kélviselő. Eléggé sürgető a kérdés, reméli lesz elég ideje a cégnek a
kivitelezésre.



Kató Dénes képviselő: Ki lesz a.felelős, ha nem sikerül tehívni a támogalást?

Kiss Jónos Norbert polgármesíer: Reméli minden rendben lesz.

Rendes- Somlai Eszter űliegvző: Határidő hosszabbításl is kérhet az ()nkorlnáazat, ha
kétséges az elszálnolási határiclő betartása.

kiss Jónos Norbert polgárn ester: Ne kérjenek, tnert akkor csak húzódik az egész. Holnap alá
is Ű'haíjdk a szerződés| és a munkálaíokctt is megkezdheti a Somló-környék K/i. Felveszí llelíik
a kapocsallot az ülés után, hogl mihamarabb elkezdhessenek dolgozni. Jal,asolja akkor a
somló-kórnyék k.,k. és sz. kfl negbízni árajántata alapján a yis maior pályázatban.foglalt
helyreállító mttnkálatok ell,égzésével mindösszesen ]2,210 e n + ÁFA ósszegért.

kiss Jtittos Norbert polgtirmester: kéri, hogl aki a javaslattal eg,,eíért, kézfenntartással
je lezzc.
Somlószőlős Ónkornlányzat Képviselőlestülete 5 igen szavazalíal ellenszavazat és
tartózkodás nélküI - meghozla az alábbi határozatot:

87/2016. ( IX.I. ) hatórozaí

Somlószőlős Község Ónkormányzat KépviseIőlestülete úgl
dant, hogl megbízza a Somló-Kórnyék Környezetvédelmi,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kf t (székhely: 8483 Somlószőlős,
Kossuth u.75, képviselő. Szalai Richárd ügnezető) az
árajánlatában .foglaltak alapján Somlószőlős község
önkormányzata (260619 azonosító szánú) vls maior
páIyázatában foglalt munkálatok kivitelezésével ] 2. 240.000,-Ft
+ AFA összegben. (Az árajánlat a jeglzőkönyv melléktetét
képezi,)
A képviselő+estület felhatalmrlzza a polgármester a szükséges
nyi l at kozatok, szerződé se k al áírás ára,
(A szerződés tervezel a jeg/zőkönyv melléklete.)
Felelős: Kiss János Norbert polgármester
Határídő: folyamatos

Kiss JÓnos Norbert polgármester a képviselőlestület nyilvános, rendkívüli ülését 8 óra ]5
perckor berekesztette.
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