
Jegyzőkönyv

Ótoloeat Kozségi Önkormányzat Képviselő-testületén ek 2o20. szeptember 3_án megtartott,
rendkívüli, nyílt üléséről.

Az iilés helye: Községháza nagyterem Órotoeat

Jelen vannak:

Simonné Sinkó Erika polgármester
Zsarkő József alpolgármester
Mihalik Jánosné képviselő

Jelen van továbbá:
Rákóczi Edit Jegyző

Simonné Sinkó Erika polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait és a
jegyzőasszonyt. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az 5 települési képvisető- kozut g
települési képviselő van jelen. Vass JÓzsef képviselő Úr és Papp Endre képviselő Úr jelezte, hogy
a mai ülésen nem tud részt venni' A megjelenési arány 65%-os, Ülésünk határozatképes, á2t
megnyitom.
Javaslom, hogy a kikÜldött meghívóban szereplő napirendi pontot fogadjuk el. Van-e más
javaslat? Kérem, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A képviselő'testület 3 igen - egyhangű - szavazattal, etlenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozza:

84t2O20.(tX.3.)Kr.h.
Tárgy: A képviselő{estÜlet 2020. szeptember 3-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendje

HATÁRozAT

Ótoloeat Községi Önkormányzat képviselő{estület 2O2O' szeptember 3-i - rendkívüli, nyílt -
Ülésének napirendje:

1.l ,,Szolgálati lakás'' felújítása kÓdszáma: MFP-sZU2o2o felhívásra támogatási igény
benyújtása. Ajánlattevó kiválasztása projektmenedzserifeladatok ellátására
Előadó: polgármester

í./ Naplrend
,,Szolgálati lakás'' fe!újítása kódszáma: MFP_szl/2o2o fgthívásra támogatási igény
benyújtása. Ajánlattevő kiválasztása projektmenedzseri feIadatok ettátására

Simonné Sinkó Erika polgármester: olvasták az anyagot. az'Önkorm ányzattulajdonát képező
Ótotoeat belterület 287 hréz alatt felvett, természetuén ógzs Ótoneat, Párk utca 3. szám alatt
lévő szolgálati lakásépületének felújítására támogatási igényt nyújthat be. lgényelhető támogatás
maximum 30 millió forint. Három árajánlat érkezett be határidőben projektmenedzseri felaóatok
ellátására vonatkozÓan. Az ajánlatok bírálati szempontja legalacsonyabb ajánlati ár. A
legkedvezőbb ajánlatot a Project Advice Kft' adta, bruttó 1 8oo ooo forint összegért. Javaslom,
hogy fogadjuk el a Project Advice Kft. ajánlatát. Aki egyetért, kézfeltártással jelezzé'

A képviselő-testület 3 igen - egyhangú _ szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélküI
az alábbi határozatot hozza:



2

85/2020.(!X.3.)Kr.h.
Tárgy: ,,Szolgálati lakás'' felújítása kódszáma: MFP-SZL/2020 felhívásra támogatási igény
benyújtása, Ajánlattevő kiválasztása projektmenedzserifeladatok ellátására

HATÁRozAT

Ótoloear xözségi Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel - Magyarország Kormánya
által a Magyar Falu Program keretében ,,SzolgáIati lakás'' felújítása kódszáma: MFi'_
szu2o20 kiírt felhívásra támogatási igény benyújtásárÓl, ajánlattevő kiválasztása
projektmenedzserifeladatok ellátásárÓl szÓló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozza:

í. A Képvise!ő-testület Magyarország Kormánya által a Magyar Falu Program keretében
,,Szolgálati lakás'' felújítása kódszáma: MFP€zU2o2o kiírt feIhívásra támogatási igényt
nyújt be - az Önkormányzat tulajdonát képez(5 Ótoloeax belterütet 287 hrsz alatt felvett
természetben 6923 Ótotoear, Park utca 3. szám alatt lévő Ótotoear Községi Önkormányzat
kizárólagos tulajdonában lévo szolgálati lakás -felújítására az alábbiak szerint:
Támogatási intenzitás : 100o/o

Projekt költség: bruttó 30 000 000,- Ft

lgényelt támogatás: bruttó 30 000 ooo,_ Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához kapcsolódÓ
i ntézkedések megtételére, nyilatkozatok alá írásá ra.

2. A Képviselő-testÜlet a 2020. augusztus 28. napján megküldött ,"Ajánlattételi felhívás,
ajánlatkérés''-re - az MFP-SZU2020 _ ,,Szolgálati !akás'' fe|újítása _ határidőben érkezett
ajánlatok alapján a Projekt menedzsment tevékenység elvégzésére a Magyar Falu Program
keretében ,,Szolgálati lakás'' felújítása kódszáma: MFP€zU2o2o kaírt feitrívásra a Ótotoear
belterület 287 hrsz alatt felvett természetben 6923 Ófoldeák, Park utca 3. szám alatt lévő
9|9!9qar Községi Önkormányzat kizárÓlagos tulajdonában álló szolgálati lakás épületének
felújításához projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozóan á Proiect Advice Kft_t
(6726 Szeged, Németh A. u. 15') bízza meg nettó í 8oo ooo Ft + g7o ÁFA, azaz bruttó 1
800 000 Ft, azaz egymillió _ nyolcszázezer forint összegért.
A Képviselő{estÜlet felhatalmazza a polgármestert a megbízási szezodés megkötésére,
aláír ásár a, a szÜ kséges i ntézkedések megtételére'

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Errőlértesítést kap:

- Ótotoeak község polgármestere
- Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal jegwqe
_ Foldeáki Közös Önkormányzati Hivatal pénzÜgyi csoportja
- Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal Ügyintézője

Simonné Sinkó Erika polgármester: Miután a képviselő-testület megtárgyalta a kiadott
napirendet, megköszonom a jelenlévők részvételét, aktivitását és az i.jlést neiarom.
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