HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5555 HUNYA, RÁKÓCZI ÚT 19.
6/2019

JEGYZŐKÖNYV
Készült Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 6-i
soron kívüli nyílt üléséről a Községháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

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

Meghívottak:

Balogh Rita kirendeltség vezető valamennyi napirendhez

Megjelentek a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint.
Jegyzőkönyv
vezető:

Buza Anita

Ülés időtartama: 07:30-07:45
Hegedüs Roland (polgármester) Köszöntötte a jelenlévőket, a képviselő-testület tagjait, Pap-Szabó Katalin jegyzőt és a hivatal ügyintézőit. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes a 4 fős testületből jelen van 4 fő.
Jegyzőkönyvvezető: Buza Anita
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Várkonyi Zsigmondné képviselőt kijelölni. Kérte a
képviselő-testületet a javaslat elfogadására.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
26/2019. (III. 6.) Hunya Kt. határozata

108. oldal

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv
hitelesítésére Várkonyi Zsigmondné képviselőt jelöli ki.
Határidő: azonnal
Hegedüs Roland (polgármester) Javasolta, hogy a napirendi pontokat a kiküldött
meghívó szerinti sorrendben fogadják el. Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák
meg a döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
27/2019. (III. 6.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Hunya Község Képviselő-testülete 25/2019. (II. 27.) Hunya Kt. határozatának módosítása
2. „Mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációja”című projekt
közbeszerzés eredménye
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Hunya Község Képviselő-testülete 25/2019. (II. 27.) Hunya Kt. határozatának
módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a múlt heti ülés alkalmával a közbeszerzéssel kapcsolatban tárgyalták a vállalkozások részéről beérkezett támogatási
összeget, akkor a beérkezett összeg 2 000 000 Ft volt. Még aznap beérkezett a várt
650 000 forint, így az államháztartáson kívülről érkezett támogatás összesen
2 650 000 forint lett, a szabad maradvány terhére biztosított összeg 2 362 423 forintra
módosul. Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket. Felhívta a figyelmet, hogy a határozathoz név szerinti szavazás szükséges.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
Kiszely Imre igennel szavazott, Pintér László igennel szavazott, Várkonyi Zsigmondné
igennel szavazott, Hegedüs Roland igennel szavazott
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
109. oldal

Hunya Község Képviselő-testülete
28/2019. (III. 6.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Képviselő-testülete a 25/2019. (II. 27.) Hunya Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kód és 1825792796 projekt azonosító számú
„Mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációja” elnevezésű pályázat önerő forrásának biztosítása az alábbiak szerint valósul meg:
10.891.042 Ft-ot a Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
6. sorában megjelenő összegben biztosítja. A közbeszerzési eljárás
során felmerült 5.012.423 Ft többletforrás igényt 2 362 423 Ft összegig a 2018. évi szabad maradványa terhére-, a fennmaradó 2.650.000
Ft-ot államháztartáson kívülről érkezett, felhalmozási célú támogatás
értékű bevétele terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
„Mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációja”című projekt közbeszerzés
eredménye
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatban a
Bíráló Bizottság a tegnapi napon ült össze. Vizsgálták a beérkezett ajánlatot, nem találtak olyan körülményt, ami akadályozná a szerződés aláírását. A határidőig egy gazdasági szereplő nyújtott be ajánlatot, az ÉP-KONTAKT Építőipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.
Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat. Hozzászólás nem
volt. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket. Felhívta a figyelmet,
hogy a határozathoz név szerinti szavazás szükséges.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
Kiszely Imre igennel szavazott, Pintér László igennel szavazott, Várkonyi Zsigmondné
igennel szavazott, Hegedüs Roland igennel szavazott
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
29/2019. (III. 6.) Hunya Kt. határozata

110. oldal

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.17.4.1.2-16 kód és 1825792796 projekt azonosító számú „Mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációja”tárgyában indított Kbt. 115. §
(1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárásban úgy határoz, hogy az
ÉP-KONTAKT Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1075 Budapest Károly Körút 3/A 4. emelet 4. ajtó.),
ajánlattevő benyújtott ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
Az eljárás nyerteseként az ÉP-KONTAKT Építőipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőt határozza
meg, mivel ajánlata érvényes és megfelelő, illetve az értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb ajánlatot adta.
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 85.523.022 Ft
Jótállás: 60
Határidő: azonnal
Hegedüs Roland (polgármester) Egyéb napirendi pont hiányában megköszönte a
jelenlétet és az ülést bezárta.
K. m. f.

Hegedüs Roland
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Várkonyi Zsigmondné
hitelesítő

111. oldal

