
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november
13.-án 14,30 órai kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma Tárgya

55/2015. (XI. 13.) „Központi Orvosi ügyeleti tevékenység ellátása” tárgyú közbeszerzési
eljárásban elfogadott „Ajánlattételi felhívás és dokumentáció”,
„Eseti Közbeszerzési Szabályzat és Együttműködési megállapodás”
módosításának jóváhagyása

Rendelet száma Tárgya



Jegyzőkönyv

Készült; Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 13.-án
14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Kultúrotthon házasságkötő terme.

Jelen vannak: Dudás Róbert polgármester,
Bíró Sándor alpolgármester
Hajdu Péter képviselő,
Dr. Jakab Dorottya jegyző.

Dudás Róbert polgármester:
Szeretettel és tisztelettel köszönti a képviselőket és a jegyző asszonyt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület közül 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt
megnyitja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Bíró Sándor alpolgármestert és Hajdu Péter képviselőt.

Indítványára a Képviselő-testület egyhangúlag — 3 igen szavazattal O nem és O
tartózkodás mellett - jegyzőkönyv-hitelesítőnek Bíró Sándor alpolgármestert és Hajdu
Péter képviselőt kijelölte.

Javaslatot tesz az ülés napirend lére. melyet a Képviselő-testület eavhangúlag — 3 igen
szavazattal. O nem és O tartózkodás mellett elfogad:

1.! Központi orvosi ügyeleti tevékenység ellátása tárgyú közbeszerzési eljárásban
szükséges módosulások jóváhagyása
Előadó: Polgármester

2./ Egyebek

Napirendek

1.! Központi orvosi ügyeleti tevékenység ellátása tárgyú közbeszerzési eljárásban
szükséges módosulások jóváhagyása
Előadó: Dudás Róbert polgármester
Előterjesztés: csatolva.

Dudás Róbert: Dr. Járos László közbeszerzési szakértő a közbeszerzési eljárás
ajánlattételi dokumentációja, valamint az eseti közbeszerzési szabályzattal kapcsolatban a
kiküldésre került módosítást tette. Az ezzel kapcsolatos előteijesztés kiküldésre került
(csatolva a jegyzőkönyvhöz), melynek elfogadására kéri a testületet.

A Képviselő-testület egyhangú — 3 igen, O nem, O tartózkodással — szavazattal az alábbi
határozatot hozta:



-2-

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 55/2015. (XI. 133 határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
„Központi orvosi ügyeleti tevékenység ellátása” tárgyú
közbeszerzési eljárásban a 2015. szeptember 23.-i együttes
képviselő-testületi ülésen elfogadott „Ajánlattételi felhívás
és dokumentáció” és „Eseti Közbeszerzési Szabályzat és
Együttműködési megállapodás” dokumentumokban — a
közbeszerzési eljárás megindulása után Dr. Járos László
közbeszerzési szakértő 2015’ november 06.-án kelt
üzenetében jelzett módosulásokat jóváhagyja, illetve
elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen
határozat kivonatát küldje meg Mátraderecske Községi
Önkormányzat, mint gesztor részére.

Felelős: Jegyző
Határidő: 2015. november 18.

2./ Egyebek

Az egyebekben hozzászólás nem volt.

Az ülésnek több napirendje nem volt, a Polgármester azt bezárta.

K.m.f.

polgármester jegyző
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