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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 4-én megtartott rend-
kívüli, nyílt üléséről

A testületi ülésen – a mellékelt jelenléti ív szerint – jelen vannak:

- szavazati joggal: Tarnóczi József polgármester, Solymosi Imréné alpolgármester,
Gulyásné Sági Julianna, Horváthné Kádár Judit Katalin, Vida Miklós, Zavarkó Zoltán.

- tanácskozási joggal: Dr. Kiss Krisztián jegyző
- távolmaradását bejelentette: Gálné Tatár Mária

Tarnóczi József polgármester:

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, képviselő asszonyokat és urakat, megállapítom, hogy
a testület határozatképes. Gálné Tatár Mária képviselő asszony jelezte, hogy nem tud részt
venni az ülésen. Javaslom, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Dr. Kiss Krisztiánt bízzuk meg,
továbbá jegyzőkönyv-hitelesítőknek Horváthné Kádár Judit képviselő asszonyt, illetve Vida
Miklós képviselő urat javaslom. Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag Dr. Kiss Krisztiánt bízta meg a
jegyzőkönyv vezetésével, és Horváthné Kádár Juditot és Vida Miklóst a jegyzőkönyv-
hitelesítéssel.

Tarnóczi József polgármester:

Kérem, hogy az alábbi napirendet fogadjuk el:

1. napirendi pont: Közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról!

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az ismertetett napirendi
pontokat.

1. np:// Közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

Tarnóczi József polgármester:

Az óvodai bővítés közbeszerzési eljárása lezárulni látszik. A korábban kiküldött ajánlattételi
felhívásra egy ajánlat érkezett határidőben. A Jánosik és Társai Kft. adott be érvényes és elfo-
gadható ajánlatot. A Bíráló Bizottság a pályázatokat megvizsgálta, itt olvasható a jegyző-
könyvben, azt jónak és megvalósíthatónak értékelte. Az eredményhirdetést követően 10 napot
követően kerülhet sor a szerződés aláírására, miután elkezdődhet a munka. Kérem, hogy hir-
dessünk eredményt, hogy mielőbb legyen új és jobb óvodánk! Amennyiben nincs kérdés, ké-
rem szavazzunk!
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2011. (VIII. 4.) számú önkormányzati határozata

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a – Bíráló Bizottság elnökének előter-
jesztése alapján – úgy határoz, hogy az „Óvoda rekonstrukciója és bővítése” c. közbeszerzési
eljárás nyertesének az összességében legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Jánosik és Társai Kft.
(3534 Miskolc, Kerpely Antal u. 35.) céget hirdeti ki.

Tarnóczi József polgármester:

Amennyiben nincs közérdekű bejelentés, az ülést bezárom.

k.m.f.

Tarnóczi József Dr. Kiss Krisztián
         polgármester jegyző

Horváthné Kádár Judit          Vida Miklós
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


