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Merioni Gabriella polgárniester kószönti

a

rncgjclct-tt képviselőket. Megállapítja,
képvisclótestülct 4 Íővel határozatképes. Javaslatot 1esz a napirendi pontok elfogadására.

A napirendi pontokat

hogy

a

a testti]et 4-jelenLévő tagja 4 igen szavazatta1 elfogadja.

Vársesztes Közséq Önkormánvzata Képvise1ő-testületéne
60/20l4. (vI' i6') Kt. hatáIozata a testületi tiléS napiÍendjérő1
v1lrgeszteS Község onkormánv7at KépYiSe]ó-teStú1ete
a napirendi pontokat elfogadja.

Fe1elós: polgánnester
FTatiíridó: azonnal

1./Napircnd

Közbeszerzési eijarásban döntés

Ir4enoni Gabriella polgánnester ismerteti a lefoiytatott eljárást. Az ajátllattételi felhívásra 3
ajánlattcvő nyírjtott be ajánlatot. A beérkezett ajánlatok a1apján - a kiírásnak megfelelően ' a
legalacsonyabb összegii aj án1atot javasolja e1logadni' a Bíráló Bizottság.iavaslatával egyeiértésben.
Tájékoztatja a képvisclőket' ltogy e]vesztették a sonriói pert' sőt II. Íbkon súlyosabb ítéletszülete1t.
így amennyiber-r a beruházás mellett dÖrLtenek, nrás idci fcj1csztésre nenr narad pénz'

Nlár keresik a pályázati lehetőséget' arhol erre le]-ret ibrrást szerezni. Van egy BN'I-es pályázat' ahol
jogerős tizetési l{ajte]ezeltségre lelret fonásokat igényelni.

Kluber János alpolgánnester aZ útfelújításttelies nrér'tékberrtámogalja. meÍt eÜe kaptak az idei
ér'ben pénzt. Kórdése. lrogy hogyar-r Í'ogjirk a faluhan konrnrulikáLni a per elvesztésót. Vélelrrén;e
szcrint a

f-a]u ]akosságát

tájékoztatni kel1erre!

Menoni Gabriella polgármestel tájékoztatja a képviselóket. hogy erle az írásos ítéletkéZlrezvéte]ét
követően kertilhet sor'
Alm1rsi lstván képr'iseló szerint sok tanulság van az tigyben-

Menoni Gabriella szavazást kezdemér'ryez a javaslatról.
A képviselótestület 4.je1enlévó tagja 4 igen sza'-azatta| az alábbi halárt'tzaItú hclzz'a:

61/2014. (V1.16.) Kt. határozata

Várgesztes Község Önkorrrrálryzat Képviseló-testü}ete dÓnt anól. hog;' a..Várgesztes. Összekötó.
Vadászclornb' S omhe gy utcák burkoiatfurak l'elírj ítása" táIg'vában

r

YéfiesAszfalt Kft. (2800 Tatabán'va. Réti u. 174. fszt.

.

Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1074 Budapest, Fényes Elek u.

.

Makadám Aszfalt Kft. (1204 Budapest' XX. Vécse1'u. 74')'

4.)7_

13.)'

Várgesztes Község Képviselo_testülete dölrt anól, hogy az érvényesajánlatok kÓ'zul az értékelés
alapjan a legalacsonyabb összegű aján|atot a VértesAszfalt Kft. (2800 Tatabánya' Réti u- ]74.
Íizt' 4.) tette' ajánlati ára nettó 19 999 733,_ Ft'

Várgesztes Község Képr'iselő-testiilete.,vá-rgesZteS. r)sszckötő' Vadászdomb, Sornliegy trtcák
bLukoIatrí,rrak felújítása" targ"vábarr megindított. 1rltaliínos egyszeril közbeszerzési eljárásban nyertes
ajánlatevőnek a VértesAszfalt Kft. (2800 Tatabánya, Réti u. 174. fszt. 4,) ajánlattevót hirdeti ki' és
aján1atter'ővel köti meg a vállalkozási szerzódóst.

A
ai

n,vertes aiánlattevő visszalépóse esetér-r ajállLatkérő új eljárást fo\.tat le. mivel a további beérke7ett
ánlatok meglraladják a rendelkezésre ál1ó kerctösszeget.

Határidő: döntésre: 2014. jÍtrrius 16'

credmérry'hirdetésre: 20'l 4. június 17.

fu]q|{q: Merroni Gabriella pcl1gármester

2./Napirend

Fogorr'osi e]látáS kérdése

Menoni Gabriel1a po1gáÍmester iSmcÍeti a megkercsóst. Az eddigi logorvos nyugdíjba vonult' így új
szakorvosra van sztikség' Kömye és Vértessomló már eltbgadta. így javasolja, hogy Várgesztes is
Íbgadja el az clőterjcsztést. A kístélségipolgármesterek megbeszélésénszóba kerüLt. hogy a
fogorvosi rigyeletet a MEP_től kapott finanszírozásból kell e1látni. Javasolia ennek ellogadását.

Klubcr János alpolgármester kéri. hogy készítsenek a lakosság részéretájékoztatót a fogolvosi
cIlátásbarr bekör'etkezett

változásró1.

\4enoni Gabriel]a szavazást kezdeményez a j avaslatró}.
A képviselo-testiilet 4 jelenlévő tagja 4 igen szava7'aIIaI az alábbí halározalothozza:

VárgeSZtes KöZség onkoÍmánYZata Kép]iiselő-testiiletének

ó2120l4. (Vi.1 6.) Kt. határozata

váIgeSZtes Közsc g Önkormrn1 zat Képr iseló-testülete
dcjrrt arról. hogy dr' Sime Laura Brigitta Íbgorvossa] a testű]eti
eloterjesztésben szereplő feladat-ellátáSi előszerződést elfogadja.
VáÍgesZtes Kizseg ÖrrliormányZat Képvi Selo-testülete
kezdeménvezi. lrogy a végleges szerződés |'artallr'zza a fogorvosi
ügyelet ellátását is az egészségbiztosítási pénztár által foJyósított finanszírozás terhére'
Várgesztes Község OnkormányZal KépViSelőleStü1ete
1'e1hatalnrazza a po1gáÍmcSteí a fe]adat-cllátási clőszerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: N{enoni Gabriella polgármester

Több kérdés,hozzászólás nem hangzik el. Menoni Gabriella polgátmester nregköszöni a KépviseJőtestület tagiainak, hogy részt vettek a rendkívüli üléScn. s I8s perckor bezárja a Képr isr-Jö:testiilet
ülésót.
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Menoni Gábriel1a
po1gá'mcster

