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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 

5/2013. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2013. február 26-án megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről. 

 

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

                       Pleva Norbert 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:  

.  

A képviselő-testület 5 igen szavazattal a napirendek 

kiegészítésére tett javaslatot elfogadta.   

Orgoványi László polgármester javaslatára a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi napirend tárgyalását fogadta 

el:  

 

N A P I R E N D:   1./ Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 

                                          2007-2013 pályázat eszközbeszerző kiválasztása. 

                                        Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

1. Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 pályázat 

eszközbeszerző kiválasztása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester  

 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a határon átnyúló pályázat 

eszközbeszerző feladatainak ellátására az előírt határidőre visszaérkeztek az ajánlatok, melyeket Petri Ákos 

közbeszerzési tanácsadó 2013. február 13-án a közbeszerzési bizottság jelenlétében felbontott.  Petri Ákos 

közbeszerzési tanácsadó a bontásról jegyzőkönyvet készített és megküldte a kiválasztáshoz a határozati 

javaslatot. Orgoványi László polgármester ismerteti a határozati javaslatban foglaltakat, majd elmondja, hogy 

ennek elfogadása és az eredmény kihirdetése a képviselő-testület hatásköre ezért kéri, vitassák meg és 

döntsenek a javaslatokról. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom a bírálóbizottság javaslatának elfogadást, hisz a legkedvezőbb 

ajánlatot választották ki. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
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Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2013. (II.26) határozata 

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 pályázat eszközbeszerző 

kiválasztásának eredményéről. 

 

Tárgy: „HUSK/1001/2.5.1/0034 projekt WIFI adatátviteli berendezéseinek beszerzése a dokumentációban 

részletezett mennyiségben és minőségben történő leszállítása szállítási szerződés keretében.” tárgyú 

hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás (Kbt. 122.§ (1) bekezdés a) pont szerint) eredménye. 

 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a „HUSK/1001/2.5.1/0034 projekt” kapcsán a 

beszállító kiválasztására irányuló hirdetmény közzététele nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárás 

eredményéről dönt.  

 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság jegyzőkönyve alapján az eljárás 

nyertesének az Inter Crown Europe Zrt-t (1149 Budapest, Mogyoródi út 53.) kihirdeti, mivel az összességében 

legelőnyösebb árajánlatot tartalmazó ajánlatot az Inter Crown Europe Zrt. ajánlotta. 

 

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

(összegezés megküldése), valamint a tervezési szerződés megkötéséről az alább megjelölt időpontokban 

(összegezés megküldése: 2013. február 26., szerződéskötés: 2013. március 11.). 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Orgoványi László polgármester megköszönte a Képviselő-testületi tagok megjelenését és az ülést berekesztette. 

A nyilvános testületi ülést bezárásának időpontja: 10 óra 40 perc. 

 

Kmft 

 

Orgoványi László                                                                            Várszegi György 

Polgármester                                                                                      Jegyző 


