ZÁRT ÜLÉS DÖNTÉSEI
2019. szeptember 17.

72/2019.(09.17.) számú:
Közbeszerzési szerződés módosítási kérelem elbírálása Akker-Plus Kft.

Határozat
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vállalkozási szerződés a városi
piaccsarnok kivitelezési munkáinak ellátására a TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00005
azonosítószámú projekt keretében tárgyú szerződés véghatáridejének módosításához
hozzájárul. „A szerződés teljesítésének véghatárideje: 2020.04.18. napja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Mondok József polgármester
73/2019.(09.17.) számú:
Közbeszerzési szerződés módosítási kérelem elbírálása Kőműves Kivitelező Kft.

Határozat
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a “Esély otthon - Ingatlanok
átalakítása” tárgyú szerződés teljesítésének határidejének módosításához hozzájárul.
„A vállalkozó teljesítésének határideje, amely egyben a műszaki átadás-átvétel hibaés hiánymentes lezárásának napja: az építési munkaterület átadás-átvételének
napjától számított 180 naptári nap.”
Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Mondok József polgármester

74/2019.(09.17.) számú:
Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft. ajánlatának elfogadása
Határozat
Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint ajánlatkérő döntésre jogosult
képviselője az Izsák Város Önkormányzata (6070 Izsák, Szabadság tér 1.) által „Vállalkozási
szerződés a „TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00017 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztésére” és a „TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00027 Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítésére (Egészségház)” tárgyában indított, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész, 115. § szerinti nyílt közbeszerzési
eljárásban az alábbi eljárás lezáró döntést hozza:
a Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét Kiskőrösi Út 12)
ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek;
a Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft. ajánlatával kapcsolatban nem
merült fel érvénytelenségi ok, a Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft. nem áll a
kizáró okok hatálya alatt;
a Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft. ajánlattevő az alkalmassági
követelmények és a kizáró okok tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak
szerint előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett;
az ajánlatok értékelése alapján a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő a Generál
Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft. mindkét rész tekintetében;
a tárgyi eljárás mindkét rész vonatkozásában feltételes közbeszerzésként kerül
lefolytatásra;
a tárgyi eljárás kapcsán eredménytelenségi ok nem merült fel.
Fentiekre tekintettel az ajánlatkérő az Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft. (6000
Kecskemét Kiskőrösi Út 12) ajánlattevőt nevezi meg az eljárás nyerteseként és vele a
szerződést megköti mindkét rész tekintetében.
A közbeszerzési eljárást a fentiek szerint eredményessé nyilvánítja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Mondok József polgármester

75/2019.(09.17.) számú:
Pótlólagos fedezet biztosítása

Határozat
Vállalkozási szerződés a „TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00017 Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztésére” és a „TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00027 Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítésére (Egészségház) projektekhez pótlólagos fedezet
biztosítása érdekében az alábbi döntéseket hozza:
-

-

-

Izsák Város Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza Mondok József
polgármestert az adósságot keletkeztető jogügylethez történő hozzájárulás
megkéréséhez szükséges 58.703.009.- hitel ajánlatok beszerzésére, valamint az eljárás
előkészítésére.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza Mondok József
polgármestert központi kompenzációs támogatási keretből 30% pótelőirányzat
igénylésére 51.900.721.- Ft összegben.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő - testülete a 2020 évi költségvetés terhére
előirányoz 15.849.812.- Ft saját erőt a TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00017 és a TOP3.2.1-16-BK1-2017-00027 pályázatok kivitelezési munkálataira.

Határidő: Azonnal
Felelős: Mondok József polgármester
Bak Nándor jegyző
76/2019.(09.17.) számú
Titkos szavazás elrendeléséről
Határozat
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Izsák Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (4)
bekezdése alapján az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/2014.(XII.4.) önkormányzati rendelet 35.§ában meghatározott módon a települési kitüntetések adományozásáról
titkos szavazással dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: Mondok József polgármester

77/2019.(09.17.) számú
„Izsák Díszpolgára” cím adományozása
Határozat
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a díszpolgári cím,
valamint az „IZSÁKÉRT” emlékérem alapításáról, adományozásáról
és a díszpolgári cím viseléséről szóló 14/2019.(IX.17.).
önkormányzati rendelet 7.§ (3) bekezdés alapján 2019. évben „
IZSÁK DÍSZPOLGÁRA” címet adományozza Gera Árpád Zoltánné
részére.
Határidő: azonnal, illetve 2019. szeptember 28.
Felelős: Mondok József polgármester
78/2019.(09.17.) számú
„IZSÁKÉRT „ Emlékérem adományozása
Határozat
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a díszpolgári cím,
valamint az „IZSÁKÉRT” emlékérem alapításáról, adományozásáról
és a díszpolgári cím viseléséről szóló 14/2019.(IX.17.) önkormányzati
rendelet 15.§ (1) bekezdés alapján 2019. évben „ IZSÁKÉRT”
Emlékérmet adományoz:
Bajkó Zoltán,
Dudás László és Oláh Ibolya,
Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub,
Faragó Gábor,
Gyallai Éva,
Kapás Zoltánné,
Mankovics Mihály és Mankovics Mihályné,
Ö. Kovács Tibor,
Radványi-Nagy Ilona Amália,
Szabóné Pápa Edit részére.

Határidő: azonnal, illetve 2019. szeptember 28.
Felelős: Mondok József polgármester

Izsák, 2019. szeptember 23.

Bak Nándor s.k.
jegyző

