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RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE



TARTALOMJEGYZÉK

N a p I r e n d: i\’leghozott döntések:

1.! Tárv: 2022. évi közbeszerzési terv jóváhagyása

Előadó. Hor’t’a!h Lajos polginies!er

A határozat tárgya:

Felgyő Községi Önkorinónyzat 2022. évi közheszeizési ten’e

23/2022.(III. 10.) Kvt.sz.Iiat.

2.! Tárv: Egyéb előterjesztések. bejelentések

Elá’acló: I-Jorv6th Lajos polgcinzester

A határozat tárya:

Csapadék- és helvízelvezetés fejlesztése Feigvőn. elnevezésű pó/vózat (‘pótvázati azonosító:

TQP-2. ].3-16-CSJ-2021-00013) vonatkozósóhan lefolytatott Kbt. 112. ‚ (1) bekezdés h) pont
szelinti nyílt közheszeizési e/jóiós összegzésének inegtóigvalósa, az eljórós eredményének
kihinletése

24/2022. (111.10.) Kvt.sz. hat.

Felg ‘Ő Községi önkorniónvzat kö:inunkó. é. iminkatörvém ‘könyves fizikai dolgozóinak
kedvezniénves étkeztetése

25/2022. (III. 10.) Kvt.sz. hat.

2 5/2022. (111.10.) Kvt.sz. Ii at. -ig



HATÁROZATOK LISTÁJA

+ 23/2022. (111.10.) Kvt.sz.hat.
Felgyő Községi Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve

+ 24/2022. (111.10.) Kvt.sz. hat.
Csapadék- és belvízelvezetés fejlesztése Felgvőn.” elnevezésű pá/vázat

tpá/vázati azonosító: TOP-2. 1.3-1 6-C1SJ-202 1-00013) vonatkozásában
lefolytatott Kbt. 112. (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési
e(járás összegzésének inegtáigyalása, az eUárás eredményének kihirdetése

+ 25/2022. (111.10.) Ki’t.sz.Izat.
Peigvá’ Községi Önkormám ‘zat közm unkás és imtnkatörvénvkönyves f7zikai
dolgozóinak kedvezményes étkeztetése



Nem volt.

4

RENDELETEK LISTÁJA



JEGYZŐKÖNYV

Készült Felgvő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március I 0-én megtartott
reiidkíi.’üli ml/t üléséről.

Az ülés kelve: Feigvő Községi Önkormányzat tanácskozóterme

Jelen vannak:
Horváth Lajos Jolgármestet
Szabóné Berkes Etelka alpo tgármestet
Bús Róbert képviselő
Forgó István képviselő
Holló Lászlóné képviselő

Tanácskozási joal meje1ent:
Geda-Halom Egyesület Forgó István etnök
Dr. Faragó Péter jegyző

Iazoltan távolmaradt:
Borsos Ibolya képviselő
Harangozóné Pálnok Orsolya képviselő

Horváth Lajos polármester: : az ülést megnyitotta. megállapította. hogy a testület
határozatképes. a 7 Fő testületi tagból 4 Fő jelen van 3 fő igazoltan van távol.

Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, majd szavazás után megállapította, hogy a testület
egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta azt.

NAPIREND

Tárv: Előadó:

I. 2022. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
Honúíh Lujüs J)o/garl?ws/er

2. Egyéb előterjesztések, bejelentések
IJoi’vuíh Lujos po/1’I;zesler
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1. Napirend

Táry: 2022. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
M: etőíer/esíés a/egvó’köm’v 1 s. inc//ék!de.!

Előadó: JJOlTUth La/os J)O!IflICSÍeP

Élorváth Lajos po1ármester: átadom a szót jegyző úrnak.

dr. Faragó Péter jevző: március 3 1-ig kell a képviselő-testületnek jóváhagynia a
közbeszerzési tervet. Egy tételt tartalmaz, elnyert pályázat alapján — Csapadék- és
belvízelvezetés fejlesztése Felgyőn - foglaltuk bele a tervbe. Nyílt eljárás, január az eljárás
megindítása és júniusra tervezzük a szerződés teljesítésének várható időpontját. .Javaslom
elfogadásra az előteij esztést.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.

Horváth Lajos polgármester: szavazásra bocsátotta a javaslatot. majd a képviselő-testület
egyhangúlag. 4 igen szavazattal elfogadta az( és kihirdette a határozatot:

23/2022. (11110.) Kvt. sz. hat.

Tár%y: Felgyő Községi Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve

HATÁROZAT

Felgvő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a szabályzat függelékét képező
Feigvő Községi Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervét.

Határidő: 2022. március 3 L
Felelős: Horváth Lajos polgármester

Erről jezőkönvvi kivonaton értesítést kap:
1. Képviselő-testület tagjai
2. dr. Faragó Péterjegvző
3. Irattár
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2. Napirend

Tárgy: Egyéb előterjesztések, bejelentések
iz e/ó’leijeszlév u /eg3:őköm’v 2. sz. ‚ne//ék/ew./

Előadó 110/Túl/l Lajos polgúriiwsler

Horváth Lajos polgármester: jegyző úrnak adom a szót.

dr. Faraó Péter íeyző: a következő a „Csapadék- és he/víze/vezetés fjtesztés’e Felgyőn.”
elnevezésű pályázat összegzésének megtárgvalása és eredményének kihirdetése.

O dh ajánlat érkezett, érvényes pályázatok a következők:

- HARMATH ÉS TÁRSAI Kft.
- TISZA - KÖZI\’IŰ Kft.
- Bács-Bau System Kfi.
- G-ROAD Kft.
- ÁROK Kft.

A határozat 3. pontja összességében a legkedvezőbb ajánlatot tevő HARMATH ÉS TÁRSA!
Kft részéről érkezett nettó 1.678.472,- forint ± Áfa, azaz bruttó 65.63l.659. forint az
ajánlati ár a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegén (amely nettó 69976.457,- Ft) belül van.
A képviselő-testület felhatalmazza a szerződés aláírására a polgármestert. Ezt tartalmazza a
határozat.

Kérdés, hozzászólás Nem volt.

horváth I.ajos polármester: minden pontját be akarom tartani, mert akkora eltérések voltak
az árba. hogy ha ebből meg tudják csinálni. Nem fog ebbe heleférni.

Szavazásra bocsátotta a javaslatot. majd a képviselő-testület egyhangúlag. 4 igen szavazattal
elfogadta azt es kihirdette a hatarozatot:

24/2022. (111.10.) Kvt. sz. hat.

Tárgy: .‚(‘sapudék- és belvíze/vezetés /j/esztése Feigvőn.” elnevezésű pályázat (pályázati
azonosító: TOP-2.1.3-16-CSI-2021-00013) vonatkozásában lefolytatott Kht. 112. (1)
bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárás összegzésének megtárgvalása. az eljárás
eredményének kihirdetése
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HATÁROZAT

1. Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a .‚flapadék- ás
belvízelvezelás f4lesz4’áse Felgjőn.” elnevezésű pályázat (pályázati azonosító: TOP-
2.1.3-1 6-CS 1-2021-00013) vonatkozásában lefolytatott Kbt 112. * (1) bekezdés b)
pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárás összegzésének megtárgyalása. sz eljárás
eredményének kihirdetése tárgyú előterjesztést.

2. A közbeszerzési eljárásban 10 db ajánlat érkezett az érvényes ajánlatok sz alábbiak:

Ajánlattevő neve: HARMATH És TÁRSAI 1CR.
Székhelye: 6760 Kistelek. Majsai út 2.
Nettó ajánlat ár: 5 1.678.472.- Ft.
Vállalt jótállási idő: 72 hónap
Mfknki segítségnyújtás — rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt: 12 óra

Ajánlattevő neve: TISZA - KÖZMÜ 1CR.
Székhelye: 6000 Kecskemét Kiskőrösi Út 16.
Nettó ajánlat ár: 52.737.870,- Ft.
Vállalt jótállási idő: 72 hónap
Mőnki segítségnyújtás — rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt: 12 óra

Ajánlattevő neve: Bács-Bau System 1CR. (6120 Kiskunmajsa Ötfa Tanya 5.) és
Tiszaqua 1CR. (6721 Szeged Szilágyi Utca 2. I. cm. 111.) közös ajánlattevők
Nettó ajánlat ár: 53.940.779,- Ft
Vállalt jótállási idő: 72 hónap
Műszaki segítségnyújtás — rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt: 12 óra

Ajánlattevő neve: G-ROAD 1CR.
Székhelye: 6640 Csongrád. Fő utca 55.
Nettó ajánlat ár: 55.746.722,- Ft
Vállalt jótállási idő: 72 hónap
Mfkzaki segítségnyújtás — rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt: 12 óra

Ajánlattevő neve: ÁROK 1CR.
Székhelye: 6600 Szentes. Pintér utca 11.
Nettó ajánlat ár: 64.006.049,- Ft
Vállalt jótállási idő: 72 hónap
Műszaki segítségnyújtás — rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt: 12 óra

3. A képviselő-testület az eljárást eredményessé nyilvánítja és nyertes ajánlatevőként a
HARMATH És TÁRSAI KR-t hirdeti ki. tekintettel arra hogy ajánlatuk megfelel az
ajánlati felhívásban. a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek és ők adták az értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb ajánlatot
A nyertes ajánlattevő ajánlati ára nettó 51.678.472.- forint + Afa, azaz bruttó
65.631.659.- forint. Az ajánlati ár a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegén (amely
nettó 69.976.457.- Ft + Áfa) belül van.
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4. A képviselő-testület felhatalmazza a potgármestert a vonatkozó szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: f Iorváth Laj os polgármester

Erről jeyzőkőnvvi kivonaton értesítést kap:

1. Képviselő-testület tagjai
2. dr. Faragó Péter jegyző
3. dr. Géczi József közbeszerzési szakértő
4. trattár

Horváth Lajos polgármester: a közmunkásoknak az étkezéséhez szeretnék támogatást
biztosítani.

dr. Faraó Péter jevző: oly módon. hogy a napi étkezésük 100 Ft/nap térítési díj ellenébe
történik ‚ amiről a későbbiekben rendeletmódosítás szükséges.

Bús Róbert képviselő Úr megérkezett uz ülésre.

Holló Lászlóné képviselő: akik nem közmunkások azok is kérték.

Horváth Lajos po1ármestcr: a munkatörvény könyveseknek nem ennyiért. hanem 300 Ft-
ért.

Holló Lászlóné képviselő: ezt a 300 Ft-ot megbeszélem velük.

dr. Faragó Péter jevző: a munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatottüzikai dolgozók
vonatkozásában 300 Ft/nap összegben hagyja jóvá a testület és kidolgozásra kerül a rendelet.

Horváth Lajos polármester: szavazásra bocsátotta a javaslatot. majd a képviselő-testület
egyhangúlag. 5 igen szavazattal elfogadta azt és kihirdette a határozatot:
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25/2022. (111.10.) Kvt. sz. hat.

Tár’: Felgyő Községi Önkormányzat közmunkás és munkatörvénykönyves üzikai
dolgozóinak kedvezményes étkeztetése

HATÁROZAT

1. Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a közmunkások napi
étkezését 100 Ft/nap, míg a munkatörvénykönyves f3zikai dolgozók étkezését 300
Ft/nap összegben.

2. Felgyő Községi Onkormányzat Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt a rendelet
kidolgozásával.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Lajos polgármester. dr. Faragó Péter jegyző

Erről jeyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

1. Képviselő-testület tagjai
2. I-Iorváth Lajos polgármester
3. dr. Faragó Péter jegyző
4. Felgvői Konyha
5. pénzügy
6. Irattár

horváth Lajos polárrnester: 7 óra 35 perckor befejezettnek nyilvánította a nyílt képviselő
testületi ülést.

I I’áth Lajos 7 .

Dr. Faragéter
po:iga1mLte1 / jeg\zo


