HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5555 HUNYA, RÁKÓCZI ÚT 19.
1/2019

JEGYZŐKÖNYV
Készült Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 23-i
soron kívüli nyílt üléséről a Községháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Hegedüs Roland polgármester, Kiszely Imre alpolgármester, Pintér László önkormányzati képviselő
Pap-Szabó Katalin jegyző

Meghívottak:

Dr. Varga Imre ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Cselei Tamás műszaki ügyintéző
Tóth Gábor műszaki ellenőr
Balogh Rita kirendeltségvezető vala-mennyi napirendhez

Megjelentek a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint.
Jegyzőkönyvvezető:

Buza Anita

Ülés időtartama: 09:00-09:30 10:00-10:15
Hegedüs Roland (polgármester) Köszöntötte a meghívottakat, a képviselő-testület
tagjait, Pap-Szabó Katalin jegyzőt és a hivatal ügyintézőit. Megállapította, hogy az
ülés határozatképes az 4 fős testületből jelen van 3 fő. Várkonyi Zsigmondné önkormányzati képviselő igazoltan van távol.
Jegyzőkönyvvezető: Buza Anita
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Kiszely Imre alpolgármestert 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:

1. oldal

Hunya Község Képviselő-testülete
1/2019. (I. 23.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv
hitelesítésére Kiszely Imre alpolgármestert jelöli ki.
Határidő: azonnal
Hegedüs Roland (polgármester) Javasolta, hogy a napirendi pontokat olyan sorrendben fogadják el, hogy a Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra vonatkozó
pályázat című napirendi pontot tárgyalják elsőként. 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
2/2019. (I. 23.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” vonatkozó pályázat
2. „Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának felújításának kivitelezési munkái”tárgyú közbeszerzési eljárás- Bíráló Bizottság kijelölése
3. "Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
„Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” vonatkozó pályázat
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy lesz egy lehetőség, pályázni lehet a
bérek rendezése érdekében, melynek benyújtására meghatározott határidő 2019. január 25. napja, ezért volt szükséges soron kívüli testületi ülés megtartására. Hunya
vonatkozásában ez 636.000 forintot jelentene, amennyiben pozitívan bírálják el a pályázatot.
Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat. Hozzászólás nem
volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő.
2. oldal

A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
3/2019. (I. 23.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartója hozzájárul ahhoz, hogy
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot
nyújtson be a „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” vonatkozó
pályázati kiírásra.
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértve Gyomaendrőd Város Önkormányzat a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló 26/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendeletében
foglaltakkal, 2019. évre vállalja az illetményalap 50.000.-Ft összegű
biztosítását.
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
„Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának felújításának kivitelezési munkái”tárgyú közbeszerzési eljárás- Bíráló Bizottság
kijelölése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a Bíráló Bizottság megválasztása
kötelező a közbeszerzési eljárás megindításához. Javasolta az első körben megválasztott bizottsági tagokat ismételten kijelölni. Megkérdezte Dr. Varga Imre ügyvédet,
hogy szeretné e kiegészíteni a napirendi pontot.
Dr. Varga Imre (ügyvéd) Elmondta, hogy a Bíráló Bizottsági ülés előterjesztését úgy
készítette elő, hogy a megelőző tárgyalásra kapott megbízás alapján a szakértői tevékenységet, ha megismételt eljárás van, azt el kell végezni és ennek figyelembe vételével tesz javaslatot. Folyamatos szerződésben van, ez azonban nem tartalmazza a
szakértői tevékenységet, a kijelölés ilyen tekintetben fontos. Az eljárás teljesen új eljárás lesz, ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy le kívánja folytatni.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt.
Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a 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
4/2019. (I. 23.) Hunya Kt. határozata

3. oldal

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
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására: Cselei Tamás
műszaki ügyintéző és Tóth Gábor műszaki ellenőr
Határidő: azonnal
Hegedüs Roland polgármester 09:30 órától szünetet rendelt el a Bíráló Bizottság ülésének idejére.
Az ülés 10:00 órától folytatódott
3. Napirendi pont
"Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte a Bíráló Bizottság elnökét Cselei Tamást,
hogy terjessze elő a javasolt ajánlattételre felhívandó gazdasági társaságokat, amelyek a Bíráló Bizottság ülésén kiválasztásra kerültek
Cselei Tamás (műszaki ügyintéző) Elmondta, hogy a Bíráló Bizottság a következő
gazdasági szereplőket ajánlja meghívásra: Ép-Kontakt Kft., Centering Alfa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Békés-Vill Kft., Bereczki és Társa Bt., Forgút Bt.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg az
ajánlattételi felhívással kapcsolatos döntésüket. Felhívta a figyelmet, hogy a határozathoz név szerinti szavazás szükséges.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő.
Kiszely Imre igennel szavazott, Pintér László igennel szavazott, Hegedüs Roland igennel szavazott.
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
5/2019. (I. 23.) Hunya Kt. határozata

4. oldal

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának felújítása” elnevezésű
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását elfogadja.
Határidő: azonnal

Hegedüs Roland (polgármester) Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplőkkel kapcsolatos döntésüket. Felhívta a figyelmet, hogy a határozathoz név szerinti szavazás szükséges.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő.
Kiszely Imre igennel szavazott, Pintér László igennel szavazott, Hegedüs Roland igennel szavazott.
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
6/2019. (I. 23.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testüelte a „Mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának felújítása” elnevezésű
közbeszerzési eljárásban a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján a következő gazdasági szereplőket hívja fel ajánlattételre:
1. Ép-Kontakt Kft. (1075 Budapest, Károly krt. 3/A. IV.em. 4.)
adószám: 23580211-2-42,
2. Centering Alfa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4025 Debrecen,
Arany jános u. 56. 2. em. 4.)
adószám: 14203938-2-09
3. Békés-Vill Kft. (5630 Békés, Dózsa György utca 3.
adószám:12739545-2-04,
4. Bereczki és Társa Bt. (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 3.)
adószám: 20875099-2-04,
5. Forgút Bt. (5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár utca 10-12.)
adószám: 28935960-2-04,
Határidő: azonnal
Hegedüs Roland (polgármester) Megköszönte a jelenlétet, eredményes munkát kívánt mindenkinek és az ülés bezárta.
K. m. f.

5. oldal

Hegedüs Roland
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Kiszely Imre
jegyzőkönyv hitelesítő

6. oldal

