JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 5.-én
10.30 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésén.

Határozat száma
66/2012.(III.05.)
67/2012.(III.05.)
68/2012.(III.05.)

Tárgya
Halottas hűtő vásárlásáról
Szajla Község Önkormányzat
hozzájárulás
Sirok Község Önkormányzat
hozzájárulás
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részére

pályázati

részére

pályázati

Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Bozó Lászlóné képviselő
Dr. Katona Miklósné képviselő
Kovács Dániel képviselő
Távolmaradását jelezte: Koska Pál alpolgármester
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné körjegyző
Jegyzőkönyvvezető: Szepesi Orsolya

Zagyva Ferencné: Köszöntöm a jelenlévőket, a mai rendkívüli ülés egyik témája a halottas
hűtővel kapcsolatos döntés. Kértünk árajánlatokat, 2 személyes hűtőre. A kapott
árajánlatokból kitűnik, hogy a hűtők ára olyan 750.000 Ft + ÁFA körül van, attól függően,
hogy mit szeretnénk még a hűtőhöz. Lehet tepsivel rendelni, viszont az elromlott hűtő tepsije
tökéletes állapotban van. Lehet kérni lábat a hűtőkhöz, 15 cm-től akár 50 cm-ig. A
kiszállításra is minden árajánlat számít fel díjat.
Dr. Katona Miklósné: Mindegyik?
Zagyva Ferencné: Egy gyöngyösi 735.000 Ft + ÁFA, egy budapesti 750.000. Ft + ÁFA és
egy egri 800.000 Ft + ÁFA árajánlatot adott. Egyiknél kis láb van, a másiknál nagyobb.
Szélességbe és hosszúságban vannak eltérések.
Kovács Dániel: Garancia idő?
Bozó Lászlóné: Általában egy év, ha hosszabb garanciaidőt szeretnénk, akkor szerződést kell
kötni.
Dr. Katona Miklósné: Én a budapesti cégre szavazok.
Kovács Dániel: Az egri mellett az szól, hogy bármilyen meghibásodás esetén közelebb van.
Alkudjunk, hogy készítse el az egri annyiért a hűtőt, mint a budapesti, és csináljon neki lábat
is.
Zagyva Ferencné: Akkor beszélek az egri céggel, hogy hasonló árat adjon, mint a budapesti.
Ha sikerül megegyezni vele, akkor tőle rendeljük meg a halottas hűtőt. Ha nem enged annyit,
akkor a budapesti cég ajánlatát fogadjuk el. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
66/2012.(III.05.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a
Templom úton lévő ravatalozóba halottas hűtőt vásárol. A testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy 750.000 FT + ÁFA vételár erejéig tárgyaljon a Frigotech Kft-vel.
Amennyiben a fent megjelölt vételár nem elérhető, abban az esetben a testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a budapesti Medi-Tervill Kft-től a halottas hűtőt megrendelje.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
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Zagyva Ferencné: Szajla Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani orvosi rendelő
felújítására. Egy támogató nyilatkozatot kérnek tőlünk testületi határozat formájában. A
pályázathoz szükséges önrészt Szajla Község Önkormányzata biztosítja.
Aki egyetért azzal, hogy Szajla Község Önkormányzat az egészségügyi alapellátások
fejlesztésére pályázatot nyújtson be, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
67/2012.(III.05.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy Szajla Község
Önkormányzata az „Egészségügyi alapellátások fejlesztése” című ÉMOP-3.1.3-11 pályázati
konstrukcióban pályázatot nyújtson be.
A testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a döntésről Szajla Község Önkormányzatát
tájékoztassa.
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte
Felelős: polgármester

Zagyva Ferencné: Sirok Község Önkormányzata is pályázni kíván az orvosi valamint a
fogorvosi rendelő felújítására. Kérik a testület hozzájárulását a pályázat beadásához, a
szükséges önrészt Sirok Község Önkormányzata biztosítja.
Aki egyetért azzal, hogy Sirok Község Önkormányzat az egészségügyi alapellátások
fejlesztésére pályázatot nyújtson be, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
68/2012.(III.05.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy Sirok Község
Önkormányzata az „Egészségügyi alapellátások fejlesztése” című ÉMOP-3.1.3-11 pályázati
konstrukcióban pályázatot nyújtson be.
A testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a döntésről Sirok Község Önkormányzatát
tájékoztassa.
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte
Felelős: polgármester

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

Zagyva Ferencné
polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző

3

