Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának
Képviselı-testülete
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JEGYZİKÖNYV
a Képviselı-testület 2011. április 4-én tartott rendkívüli ülésérıl

10. számú jegyzıkönyv

Határozatok:
86/2011.(IV.4.) sz. képviselı-testületi határozat
Napirendi pontok elfogadása
87/2011.(IV.4.) sz. képviselı-testületi határozat
Kertmozi felújítására versenytárgyalási felhívás elfogadása

JEGYZİKÖNYV

Készült: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 4-én
megtartott rendkívüli ülésén
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Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
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Dorogi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fı képviselı közül 7 fı
jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Az alábbi napirendi pontokat javasolja a képviselıtestületnek:
1) Kertmozi épület felújítására versenytárgyalási felhívás
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
86/2011.(IV.4.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a javasolt napirendi pontot elfogadja.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: értelem szerint, azonnal

1) Kertmozi épület felújítására versenytárgyalási felhívás
Elıadó: Dorogi Sándor polgármester
A polgármester az írásos elıterjesztés alapján tájékoztatja a képviselıket a kertmozi épület felújítására
kiírandó versenytárgyalási felhívás tartalmáról.
(Az írásos elıterjesztés a jkv. 1. sz. melléklete)
A képviselı-testület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
87/2011.(IV.4.) sz. képviselı-testületi határozat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete a 2010-2014 idıszakra vonatkozó gazdasági programjában és a 2011. évi költségvetésében meghatározottak szerint 2011. május 31. napjáig a tulajdonában álló kertmozi felépítményt nettó
15 millió forint értékhatárig versenytárgyalási eljárás keretében kiválasztott generál kivitelezıvel felújítja.
A felújított építményt a továbbiakban a képviselıtestület gyermekszínházként hasznosítja.
A rekonstrukció megvalósítása érdekében a Képviselıtestület az írásos elıterjesztés
mellékletét képezı versenytárgyalási felhívást az elıterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselıtestület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételérıl az önkormányzat hirdetıtábláin, a Szárszó TV-ben, a Kistérségi TV-ben, valamint az önkormányzat honlapján.
Felelıs: Dorogi Sándor polgármester
Határidı: azonnal
(Az elfogadott versenytárgyalási felhívás a jkv. 2. sz. melléklete)
Egyéb hozzászólás nem volt. A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.

Kmf.

Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
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