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   K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T 

G A L G A G U T A 

18/2011. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2011. szeptember 29-én megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

Jelen vannak: Orgoványi László polgármester, Nagy Jenő, Imró Jánosné 

                       Pleva Norbert, Antalics Zsolt képviselők. 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Várszegi György körjegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Oravecz István                                                   

 

Orgoványi László polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése 

határozatképes, mert a 5 fő képviselőből 5 fő megjelent, így az ülést megnyitja. 

Javaslatára a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi napirend tárgyalását fogadta el:  

 

N A P I R E N D:   1./ Polgármester beszámolója az elmúlt képviselő-testületi ülés óta 

végzett munkájáról. 

                       Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

          2./ A HUSK pályázat közbeszerzésének tárgyalása.  

                  Előterjesztő: Orgoványi László polgármester. 

 

   3./ Egyedi állampolgári kérelmek tárgyalása /zárt ülés/. 

     Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 

 

1. Polgármester beszámolója az elmúlt képviselő – testületi ülés óta végzett 

munkáról. 

Orgoványi László polgármester a napirend keretében tájékoztatja a képviselő testület tagjait 

az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről. 

Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal a beszámolót tudomásul vette. 

 

 

2. A HUSK pályázat közbeszerzésének tárgyalása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester tájékoztatja a képviselő – testület tagjait, hogy az építési 

engedélyes kiviteli tervezés tervező kiválasztására a közbeszerzési törvény szerint elegendő 

hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárást lefolytatni. A 3 

árajánlatkérés megküldésre kerül, s az ajánlatok vissza is érkeztek. Orgoványi László 

polgármester ismerteti a bontás eredményét és javasolja a győztes ajánlat elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a tervező kiválasztására irányuló beszerzés 

lefolytatásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

80/2011.(IX.29.) határozata 

„Magyarország-Szlovákia Határon átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 sikeres 

pályázatának tervezési szerződés HUSK 1001/2.5.1/0034 projekt” elnevezésű 

közbeszerzési eljárás eredménye. 

 

Tárgy: „Tervezési szerződés HUSK 1001/2.5.1/0034 projekt” elnevezésű közbeszerzési 

eljárás eredménye. 

 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Tervezési szerződés HUSK 

1001/2.5.1/0034 projekt” kapcsán a tervező kiválasztására irányuló hirdetmény közzététele 

nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárás eredményéről dönt.  

 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság csatolt jegyzőkönyve 

alapján az eljárás nyertesének a KOMPLEX Tel-Com kft-t (1042 Budapest, Lebstück Mária 

utca 57. 4. em. 23.) kihirdeti.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az eljárás eredményének 

kihirdetéséről (összegezés megküldése), valamint a tervezési szerződés megkötéséről az 

ajánlattételi felhívásban megjelölt időpontban (összegezés megküldése: 2011. szeptember 30., 

szerződéskötés: 2011. október 10.). 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

Orgoványi László polgármester az egyedi állampolgári kérelmek elbírálására zárt ülést rendel 

el. A nyilvános testületi ülést bezárásának időpontja: 16 óra 40 perc. 
 

Kmft. 

 

  Orgoványi László                                                                Várszegi György 

     Polgármester                                                                        Körjegyző  
 


