
   JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 12-
én 17 órai kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma Tárgy

40/2012. (XII. 12.) ÉMOP-3.1.3-11-2012-0135. azonosító számú projekt közbeszerzési 
eljárásának eredményessé nyilvánítása, a HE-DO Kft. ajánlattevő 
nyertessé nyilvánítása

41/2012. (XII. 12.) Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának módosítása 2013. január 01.-i hatállyal

Rendelet száma Tárgy

- -
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IX.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 12.-én
               17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Kultúrotthon házasságkötő terme.

Jelen vannak: Forgó János polgármester,
Lajtosné Lécz Erzsébet alpolgármester,
Bíró Sándor képviselő,
Dudás Róbert képviselő,
Forgó Zsolt képviselő,
Dr. Jakab Dorottya körjegyző.

Forgó János:  Köszönti a képviselőket, és a körjegyzőnőt. Megállapítja, hogy a képviselők 
teljes létszámban jelen vannak, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Lajtosné Lécz Erzsébet alpolgármestert és Forgó Zsolt 
képviselőt.

Indítványára a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, az érintettek tartózkodása mellett 
jegyzőkönyv-hitelesítőnek  Lajtosné  Lécz  Erzsébet  alpolgármestert  és  Forgó  Zsolt 
képviselőt kijelölte.

Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangú szavazattal elfogad.

1./ ÉMOP-3.1.3-11-2012-0135. azonosító számú projekt közbeszerzési eljárásának
     eredményessé nyilvánítása.

Előadó: Forgó János polgármester.

Forgó  János:  A fenti projekt azonosító számú beruházásban az út- és járdafelújítás rész a 
közbeszerzési  jogszabályok hatálya alá tartozik.  A közbeszerzési  feladatok ellátására az 
Önkormányzat a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-
vel kötötte meg a szerződést, aki a szerződésben foglalt feladatait határidőre, figyelemmel 
a  projekt  Támogatási  Szerződésében  foglaltakra  is,  maradéktalanul  elvégezte.  A  3 
ajánlatból két ajánlat érvényes. Korábban egy ajánlat érvénytelennek lett nyilvánítva, mivel 
a  Master  Ride  Kft.(3373 Besenyőtelek,  Dózsa Gy.  u.711.hrsz.)  ajánlattevő  határidőben 
nem tett eleget a hiánypótlási felhívásban a  megadott határidőben. 
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A másik két ajánlat érvényes. Ebből az egyik a HE-DO Kft. ajánlata, ahol az ajánlati ár  
nettó  30.550.000.-  Ft.  A másik  érvényes  ajánlattevő  a  Horuczi  ’97.  Kft.  (3334 Szajla, 
Kertész út 25.), itt az ajánlati ár nettó 36.013.250.-Ft volt. 
Mivel az Ajánlattételi Felhívásban, illetve az Ajánlattételi Dokumentációban kikötésként 
szerepelt,  hogy az ajánlatok elbírálása  a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve, „a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás” bírálati szempont szerint történik (Kbt. 71. § (2) 
bekezdés  a)  pont),  így  javasolja  a  Képviselőtestületnek  a  csatolt  határozati  javaslat 
elfogadását, melyben a közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítanák és kihirdetnék a 
közbeszerzési eljárás nyertesének a HE-DO Kft. ajánlattevőt.

    A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

40 / 2012. (XII.12.) önkormányzati határozat

Mátraballa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete, mint Döntéshozó Bizottság egyhangúlag úgy 
dönt,  hogy  az  „Út-  és  járda  felújítási  munkák 
Mátraballa  Községi  Önkormányzat  részére  –  ÉMOP-
3.1.3-11-2012-0135. projekt azonosító számú pályázat 
keretében” tárgyban  lefolytatott  közbeszerzési  eljárást 
eredményessé nyilvánítja. 
Projekt neve: „Településrehabilitáció Mátraballán”.
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 
mint Döntéshozó Bizottság úgy dönt, hogy az „Út- és 
járda  felújítási  munkák  Mátraballa  Községi 
Önkormányzat  részére  –  ÉMOP-3.1.3-11-2012-0135. 
projekt azonosító számú pályázat keretében” tárgyban a 
HE-DO  Kft.  (3261  Pálosvörösmart,  Hagyóka  út  1.) 
Ajánlattevőt  nyilvánítja  a  tárgyban  lefolytatott 
közbeszerzési  eljárás  nyertesének,  az 
eredményhirdetésre a  tárgyaláson elhangzottak  szerint 
módosított  végleges  költségvetés  benyújtása  után 
kerülhet sor.
A Képviselő-testület a nyertes Ajánlattevő HE-DO Kft. 
által ajánlott vállalkozási díjat, ami nettó 30.550.000.- 
Ft,  azaz  nettó  Harmincmillió-ötszázötvenezer  00/100 
forint, elfogadja.
A Támogatási  Szerződésben szereplő nettó  összeg az 
út- és járda felújítási munkákra 30.133.604.- Ft. Ehhez 
képest az elfogadott vállalkozási díj nettó 416.396.- Ft-
tal több, mely összegnek a bruttó összege 528.823.- Ft. 
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Ezért  a  Képviselő-testület  kijelenti,  hogy ezen  bruttó 
többlet  összeget a 2013. évi költségvetési  rendeletébe 
betervezi, illetve ezen többlet összeget vállalja.
A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  a 
körjegyzőt  és  a  pénzügyi  ellenjegyzőt,  hogy  a 
kivitelezésre  vonatkozó  vállalkozói  szerződést  a 
Támogatási  Szerződésben  szereplő  időbeli  ütemezés 
alapján  –  figyelemmel  a  közbeszerzési  eljárás 
határidőire – aláírják.

Felelős: Polgármester, Körjegyző és Pénzügyi 
             ellenjegyző.
Határidő: Értelem szerint.

2./ Egyebek

Dr.  Jakab  Dorottya: Ismerteti  a  Képviselő-testülettel  a  Pétervásárai  Kistérség  Többcélú 
Társulásának 51-22/2012. iktató számú levelét, illetve az abban foglalt terjesztést és határozati 
javaslatot. (Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!) 
Javasolja,  hogy  a  Képviselő-testület  fogadja  el  a  fenti  előterjesztésben  lévő  határozati 
javaslatot.

Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

41/2012. (XII.12.) önkormányzati határozat

1.) Mátraballa  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  a  Pétervásárai  Kistérség  Többcélú 
Társulása Társulási  Megállapodásának és az annak 
mellékletét  képező  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatának 2013. január 01.-jei hatállyal történő 
módosítását  az  előterjesztésben  foglaltak  szerint 
elfogadta. 

2.) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy 
Társulási  Megállapodást  a  Társulási  Tanács 
javaslatai  alapján,  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.évi  CLXXXIX. 
törvény  IV.  fejezetében  foglaltak  szerint  2013. 
június 30.-ig felülvizsgálja  és annak rendelkezéseit 
2013. június 30.-ig nem lépteti hatályba.
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3.) A Képviselő-testület  utasítja a polgármestert,  hogy 
döntéséről  a  Társulás  Munkaszervezetét 
tájékoztassa.

Felelős: polgármester.
Határidő: 2012. december 31.

 Az ülésnek több napirendje nem volt, a Polgármester azt bezárta.

                                                            K.m.f.

          Forgó   János                                                                        Dr. Jakab Dorottya
          polgármester                                                                                körjegyző

                  
                                                         Lajtosné Lécz Erzsébet
                                                                  jkv.hit.

 
                                                                 Forgó Zsolt
                                                                   jkv.hit.








	Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 12-én 17 órai kezdettel tartott ülésén.
	Határozat száma
	Rendelet száma
	Tárgy
	J e g y z ő k ö n y v


