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     2019. február 21. (csütörtök) 16,00 óra 
                                

     Gencsapáti Polgármesteri Hivatal 

(9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229.) 
                                

     rendkívüli, nyilvános 

                                

                                

                                

         
                                

    –                         

                                

                                

                                

              
                                

    30/2019. (II.21.) 31/2019. (II.21.)           

                                

                                

                                

                 
                                

    Bodorkós Ferenc polgármester 

    Geröly Tibor alpolgármester 

    Gergácz István önkormányzati képviselő 

    Jáger József önkormányzati képviselő 

    Kiss Tibor önkormányzati képviselő 

    Tolnay Ákos önkormányzati képviselő 

                                

                                

                                

                          
                                

    Dr. Görög István jegyző 
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Bodorkós Ferenc polgármester köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, valamint Dr. Görög István 

jegyzőt.     

Megállapította, hogy a rendkívüli, nyilvános testületi ülésen 6 képviselő jelent meg, a Képviselő-

testület határozatképes, a testületi ülést megnyitotta. 

Elmondta, hogy Abért Valentin önkormányzati képviselő egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt 

venni a testület munkájában.  
 

A polgármester az ülés jegyzőkönyvének vezetésére Dr. Görög István jegyzőt kérte fel. 
 

Emlékeztette a testület tagjait, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

7/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület rendkívüli 

ülést tart, ha hatáskörébe tartozó halaszthatatlan ügyben kell döntenie.  

Elmondta, hogy a rendkívüli testületi ülés összehívása a Gencsapáti 0100/3 hrsz.-ú ingatlanból egy 

30 ha nagyságú terület értékesítésével kapcsolatos feladatok, valamint a járdafelújítási munkálatok 

mielőbbi megkezdése érdeklében volt indokolt és szükséges. 
 

Az Önkormányzat üzleti érdekeinek védelme érdekében javasolta, hogy a Képviselő-testület a 

Gencsapáti 0100/3 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanból egy 30 ha nagyságú földrészlet értékesítésével 

kapcsolatos napirendet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. 

§ (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja.  

Felhívta a képviselők figyelmét, hogy a döntés minősített többségű döntéshozatalt igényel. 

 

 

 

Észrevétel, más javaslat nem volt, a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

                            
            

 

            

                            

  

 

  

                            
   Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a Gencsapáti 0100/3 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanból 

egy 30 ha nagyságú földrészlet értékesítésével 

kapcsolatos napirendet Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény 

46. § (2) c) pontja alapján – az Önkormányzat üzleti 

érdekeinek védelme érdekében – zárt ülésen tárgyalja. 

   

                            

     Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester    

     Határidő: azonnal    
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A polgármester kérte a Képviselő-testületet, hogy a nyilvános ülés napirendjét fogadja el.  
 

(A meghívó jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi) 

 
 

Napirend: 
 

1. A Hunyadi úti járdafelújítással kapcsolatos önkormányzati feladatok 

 

 

 

Észrevétel, más napirendi javaslat nem volt, a polgármester a szavazást követően megállapította, 

hogy a Képviselő-testület a napirendi javaslatot 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal, 

egyhangúlag elfogadta, majd rátért az 1. napirendi pont tárgyalására. 

 

 

 
 

 

 

Bodorkós Ferenc polgármester emlékeztette a testület tagjait, hogy a Képviselő-testület a 

161/2018. (XI.15.) számú határozatában hatalmazta fel a Hunyadi úti járdafelújítás előkészületi 

munkálatainak (tervezés, felmérés) elvégzésére. A Hunyadi út nyugati oldali ezen járdaszakasza 

rendkívül rossz állapotú, ezért indokolt a járdafelújítás elvégeztetése. 
 

Beszámolt arról, hogy a felújítandó járdaszakasz műszaki felmérése és tervezői költségbecslése 

megtörtént. A felmérés alapján a Hunyadi út 38-138. közötti járdaszakasz hossza 820 méter, a 

felújítás tényleges várható költsége nettó 17 600 000 forint, a Hunyadi út 140-212. közötti 

járdaszakasz hossza 622 méter, a felújítás tényleges várható költsége nettó 14 000 000 forint. 

A munkálatok 40 132 000 forintos költsége meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, ezért 

közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 
 

Javasolta, hogy a Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás teljes körű bonyolítását végző 

közbeszerző kiválasztására az Önkormányzat Beszerzési Szabályzata 7. § (1) bekezdése alapján 

folytasson le beszerzési eljárást.   

Kezdeményezte, hogy a beszerzési eljárás keretében az e területen meglévő tapasztalatuk és 

szakértelmük alapján az alábbi három közbeszerzési szakértőtől kérjenek be árajánlatot: 

o KG Procure Közbeszerzési Tanácsadó Kft. (9733 Horvátzsidány, Hideg u. 23.) 

o Aureum Malum Kft. (9155 Lébény, Fő u. 65.) 

o Ekron Consulting Üzleti és Technológiai Fejlesztő Kft. (9021 Győr, Árpád út 21. IV/22.) 

 

 

 

Kérdés, észrevétel nem volt, a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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 1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

településüzemeltetési feladatok jobb színvonalú 

ellátása, valamint a biztonságos gyalogosközlekedés 

biztosítása érdekében felújítja a Hunyadi út 38-212. 

házszámok közötti, 1442 méteres járdaszakaszát.  

   

 

 2. A járdafelújítás költsége meghaladja a közbeszerzési 

értékhatárt, ezért a Képviselő-testület az Önkormányzat 

Beszerzési Szabályzat 7. § (1) bekezdése alapján a 

közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására 

árajánlatot kér be. 

   

 

 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 

alábbi három gazdasági társaságtól kérjen be 

árajánlatot: 

1. KG Procure Kft. (9733 Horvátzsidány, Hideg u. 23.) 

2. Aureum Malum Kft. (9155 Lébény, Fő u. 65.) 

3. Ekron Consulting Üzleti és Technológiai Fejlesztő 

Kft. (9021 Győr, Árpád út 21. IV/22.) 

   

                            

     Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester    

     Határidő: azonnal    
                            

 

 
 

A napirendi pont tárgyalása során további hozzászólás nem volt, a polgármester a Képviselő-testület 

rendkívüli, nyilvános ülését 16,20 órakor lezárta, és zárt ülést rendelt el. 

 

A jegyzőkönyvet a Képviselő-testületi ülésen készített hangfelvétel alapján Dr. Görög István jegyző 

állította össze.  

 
 

- k.m.f. - 

 

 

 
 

(: Bodorkós Ferenc :) (: Dr. Görög István :) 

polgármester jegyző 

 


