HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5555 HUNYA, RÁKÓCZI ÚT 19.
11/2018.

Jegyzőkönyv
Készült Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. augusztus
15-i soron kívüli nyílt üléséről a Községháza üléstermében.
Megjelentek a mellékelt jelenléti ív szerint:
Megjelent
képviselők:
Tanácskozási
joggal
jelen van:

Hegedüs Roland polgármester, Kiszely Imre alpolgármester, Pintér
László önkormányzati képviselő
Dr. Uhrin Anna jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Buza Anita
Ülés időtartama: 14:00-14:15
Hegedüs Roland (polgármester) Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Dr. Uhrin
Anna jegyzőt és a hivatal ügyintézőjét. Megállapította, hogy az ülés határozatképes a
4 fős testületből jelen van 3 fő. Várkonyi Zsigmondné képviselő igazoltan van távol.
Jegyzőkönyvvezető: Buza Anita
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Pintér László képviselőt kijelölni. Kérte a
képviselő-testületet a javaslat elfogadására.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
78/2018. (VIII. 15.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv
hitelesítésére Pintér László képviselőt jelöli ki.
Határidő: azonnal
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Hegedüs Roland (polgármester) Javasolta, hogy fogadják el a napirendi pontot.
Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat. Hozzászólás nem
volt.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
79/2018. (VIII. 15.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

az

ülés

1. Bíráló bizottság létrehozása és közbeszerzési terv jóváhagyása
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Bíráló bizottság létrehozása és közbeszerzési terv jóváhagyása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az útfelújításhoz a közbeszerzéshez
Bíráló Bizottság kijelölésére van szükség. Érkeznek az árajánlatok a közbeszerzési
tevékenységgel, műszaki ellenőrzéssel és a kötelező nyilvánosság biztosításával
kapcsolatban. Javaslat a bíráló Bizottsággal kapcsolatban, a közbeszerzési jogi
szakértelemre Dr. Varga Imre ügyvéd úr, pénzügyi szakértelem biztosítására innen
helyből Balogh Rita pénzügyi ügyintéző, közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem
biztosítására: Cselei Tamás műszaki ügyintéző és Tóth Gábor műszaki ellenőr lenne.
Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat.
Dr. Uhrin Anna (jegyző) Elmondta, hogy ha a képviselő-testület elfogadja a Bíráló
Bizottságot, akkor a döntés kivonatát elküldjük az ügyvéd úrnak. Ezután elkészítik a
műszaki dokumentációt és a felhívást. Az eljárás mintegy harminc nap, mely idő alatt
lehet a pályázatokat benyújtani. Az ajánlattevők köre a következő ülésen lesz
meghatározva. A szerződést az idei évben meg lehet kötni, a kivitelezés jövő évben
történne. Két-három , maximum négy hónap, ami a kivitelezés idejének reálisnak
mondható.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a kivitelezést el lehetett volna
kezdeni az idén is, de ragaszkodott hozzá, hogy egy esetleges csúszás esetén a késő
őszi téli időszakra ne húzódjanak el a munkálatok.
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Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy ajánlattételt bárki adhat be az
önkormányzathoz?
Dr. Uhrin Anna (jegyző) Elmondta, hogy nem adhat. Bíráló Bizottsági ülés lesz, ahol
kötelezően minimum öt ajánlattevőt kell javasolni, meghívnia ajánlattételre a
képviselő-testületnek. Az ajánlattevők közül, aki a legjobb ajánlatot teszi, azzal
szerződik az önkormányzat. Gyomaendrőd és Csárdaszállás tekintetében arra
törekedtek a polgármesterek, hogy elsősorban a térségben a kis és középvállalkozók
legyenek meghívva.
Pintér László (képviselő) Megkérdezte, hogy ez előreláthatólag több hónapos munka
lesz?
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a kivitelezés az előkészítési,
ellenőrzési munkákkal valószínűsíthetően három-négy hónap lesz.
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy Gyomán melyik résznél építenek
utakat?
Dr. Uhrin Anna (jegyző) Elmondta, hogy Öregszőlőben lesz útstabilizáció.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a
Bíráló bizottság létrehozásával kapcsolatos döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
80/2018. (VIII. 15.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Hunya 059/2
hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának
felújításának kivitelezési munkái” tárgyban közbeszerzési eljárást
kíván lefolytatni.
A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízza: Dr.
Varga Imre felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót.
A Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Balogh Rita pénzügyi ügyintéző
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Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására: Cselei Tamás
műszaki ügyintéző és Tóth Gábor műszaki ellenőr
Határidő: 2018. 08. 15.
Felelős: Hegedüs Roland
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a
közbeszerzési tervvel kapcsolatos döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
81/2018. (VIII. 15.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a
2018. évi Közbeszerzési Tervet az alábbiak szerint:
2018. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
Intézmény: Hunya Község Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2018.
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági
bekötőút mechanikai stabilizációjának
felújításának kivitelezési munkái
Nemzeti
Kbt. 115. § szerint
81 576 232.- Ft
Vidékfejlesztési Operatív Program
2018. augusztus-szeptember
2019. október

Határidő: 2018. 08. 15.
Felelős: Hegedüs Roland
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Hegedüs Roland (polgármester) Egyéb napirendi pont hiányában megköszönte a
jelenlétet és az ülést bezárta.

K. m. f.

Hegedüs Roland
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

Pintér László
jegyzőkönyv hitelesítő
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