Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. augusztus 12-én
megtartott soron kívüli üléséről.
Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme
Jelen vannak: Korom Károlyné alpolgármester valamint
Bekker Gábor, Boróczki Mihály, Erdei Lászlóné, Gál Albertné, Guttyán
Edina, Dr. Kotró László, Kovács Gyula, Kozák Ferencné, Németh Lajos
és Varga Márta képviselők.
Bejelentéssel van távol: Czédly Gyula polgármester és Dr. Kotró László képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Szabó István az önkormányzat jegyzője
Korom Károlyné alpolgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 12
testületi tag közül 10 fő megjelent /83%/ az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Elmondja, hogy a TÁMOP 3.1.4/08/2 program keretében kiírt közbeszerzési eljárás
eredmény hirdetését mielőbb le kell folytatni, mivel a jövő héten beindulnak a
szakmai továbbképzések. Ezért vált szükségessé a soron kívüli ülés megtartása,
melyre telefonon történt a képviselők meghívása.
Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére az alábbiak szerint:
1. TÁMOP 3.1.4/08/2 program keretében képzési és szaktanácsadói
szolgáltatások megrendelése kiírt közbeszerzési eljárás eredmény hirdetése
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot vita nélkül, egyhangúlag elfogadta.

I.NAPIREND:
Az ülés megkezdése előtt kiosztott írásbeli előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem
hangzott el.
Korom Károlyné alpolgármester ezután kéri a testületet az előterjesztéssel
kapcsolatos kérdéseiket, véleményüket mondják el.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások:
Szabó István:
Hozzászólásában elmondja, 4 fő megy továbbképzésre 17-étől. A bíráló bizottság
megvizsgálta, hogy a pályázat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a
dokumentációban és a törvényekben meghatározott követelményeknek, így 14-én
lesz az eredmény hirdetés amit a bíráló bizottság fog megtárgyalni. Amennyiben nem
fogadják el az ajánlatot, újabb közbeszerzési pályázatot kell kiírni.

Németh Lajos:
Elmondja, megérkezett az előleg, ami az elkülönített számlán van, ebből tudják
finanszírozni a továbbképzéseket, ha ez elfogy, akkor kell az önkormányzattól a
segítség. Előnyösnek tartja, hogy csak 1 jelentkező volt a pályázatra. Ez a cég erre
van specializálva, így nagyobb cél van támogatva. A képzések egy része Szolnokon
lesznek, illetve Martfűn, valamint 2 alkalommal helyben lesz képzés.
Ezután Korom Károlyné alpolgármester javasolja a testületnek a TÁMOP program
keretében kiírt közbeszerzési eljárás eredményhirdetését, melyet
szavazásra
bocsát.
A Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal, ellenvélemény nélkül a következő
határozatot hozta.

46/2009.(VIII.12.) számú önk.

Határozat

Kengyel Község Önkormányzat egyes intézményei részére a TÁMOP- 3.1.4./08/2
program keretében képzési és szaktanácsadói szolgáltatások megrendelésére kiírt
közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére

Kengyel Község Képviselő-testülete a 42/2005.(IX.29).sz.
határozatával elfogadott és 41/2009.(V.25.) sz. határozatával
módosított közbeszerzési szabályzat 18. §.(1-2) bekezdései
alapján megállapítja, hogy a Kengyel Község Önkormányzat
egyes intézményei részére a TÁMOP-3.1.4./08/2 program
keretében
képzési
és
szaktanácsadói
szolgáltatások
megrendelésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményes volt és
az eljárás nyertesének a JNKSZ Megyei Pedagógiai Intézet
Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálatot hirdeti ki.

A Képviselő-testület Czédly Gyula polgármestert a szerződés
aláírására felhatalmazza.

Mivel több napirend nincs Korom Károlyné alpolgármester megköszöni a
megjelenést, az ülést berekeszti.
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