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13/2016.  
 

Csanytelek Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

2016. augusztus 29.-én (pénteken)  

du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

rendkívüli (nyílt) ülésének 

Jegyzőkönyve 

Napirend: 

 
1.) Kivitelező kiválasztása a Csanytelek, belterület Árpád u. és Pusztaszeri u. szilárd burkolatú útszakaszainak 

felújítási munkálataira 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

2.) Egyebek 
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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. augusztus 29.-én  du. 13.00 órakor 

megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik   polgármester  
     Kopasz Imréné   képviselő    

Pető Sándor   képviselő 
     Berkecz József   képviselő 
     Mucsi István   alpolgármester 

Forgó János   képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette:  Gémes Péter   képviselő  
     
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavezető-h. 
 

 
Forgó Henrik polgármester úr: Köszöntötte a megjelent képviselőket és az ülésen tanácskozási joggal 
résztvevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képviselő-testülete tagjai 
közül 6 tag megjelent, 1 tag távolmaradását bejelentette. Ismertette, majd szavazásra bocsátotta az ülés 
napirendjére írásban kiadott meghívóban szereplő napirendi pontokat, mellyel a képviselő-testület külön-
külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 6 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 

1.) Kivitelező kiválasztása a Csanytelek, belterület Árpád u. és Pusztaszeri u. szilárd burkolatú útszakaszainak 
felújítási munkálataira 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

2.) Egyebek 
 

1.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Kivitelező kiválasztása a Csanytelek,  belterület Árpád utca és   Forgó Henrik polgármester 
 Pusztaszeri utca szilárd burkolatú útszakaszainak felújítási munkálataira Kató Pálné jegyző 
          
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében hangsúlyozta, 
hogy azért ez az útszakasz kerül felújításra, mert a Tisza árteréből a kitermelt fát és a 
Termelőszövetkezetből a nagysúlyú szállítmányokat ezen az úton lehet elszállítani, mivel  a Tiszai utat 
annak nem megfelelő alapozása miatt nem lehet erre a célra használni. Kezdeményezte az írásban kiadott 
előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy az előterjesztés a rövid határidőre való tekintettel 
sürgősségi indítványként kerül beterjesztésre a Képviselő-testület elé, melyre az önkormányzat szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 8. § (6) bekezdése biztosít 
lehetőséget. Javasolta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat és vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
42/2016. (VIII. 29.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Kivitelező kiválasztása a Csanytelek, belterület Árpád u. és Pusztaszeri u. szilárd burkolatú útszakaszainak 

felújítási munkálataira 
H a t á r o z a t 

 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a döntés előkészítő javaslatokkal 

összhangban jóváhagyja  
a) a Csanytelek, belterület 132. hrsz alatt lévő Árpád utca (300 fm), valamint a  
b) Csanytelek, belterület 182/2 hrsz alatt lévő  Pusztaszeri utca (240 fm)  
út szilárd burkolatának és egyéb kapcsolódó felújítási munkálatainak kivitelezésére  
bekért árajánlatok közül 1. helyen megjelölt kivitelezővel, az  

ÚT-ÉP-KER 97 KFT-vel (1077 Budapest, Izabella u. 27/A.)  
útfelújítási munkálatokra vonatkozó szerződés megkötését. 

2.) A határozat 1. pontja szerinti felújítási munkálatok bekerülési összköltségét 13.850.000,- Ft + 
ÁFA, vagyis bruttó 17.589.500,- Ft (azaz: Tizenhétmillió-ötszáznyolcvan-kilencezer-ötszáz forint) 
hagyja jóvá a Képviselő-testület, melyből a vállalt önerő rész 2.638.425,- Ft (azaz: Kettőmillió-
hatszázharmincnyolcezer-négyszázhuszonöt forint). 

3.) A határozat 2. pontjában rögzített útfelújítási munkálatok kapcsolódó műszaki ellenőri díját (pályázati 
programon kívüli forrás igény) a Vakondok ’97 Kft (Hódmezővásárhely) árajánlata alapján bruttó 
228.600,- Ft (azaz: Kettőszáz-huszonnyolcezer-hatszáz forint) keretösszeggel hagyja jóvá a Képviselő-
testület.  

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat az útfelújítási tárgyi 
munkálatokkal összefüggő szerződések az (1-3. pontban rögzítettek szerint eljárva)  önkormányzat 
nevében és képviseletében való aláírására. 

5.) A Képviselő-testület a fenti tárgy szerinti útfelújítási munkálatok saját erő anyagi fedezetét az 
önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében elkülönített tartalék keret terhére biztosítja. 

6.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy a tartalék keret igénybevételével összefüggő 
saját forrás fedezetek előirányzati  rendezését az aktuális költségvetési rendelet módosítási 
javaslatban rögzítse és terjessze a Képviselő-testület elé. 

Végrehajtás határideje:  szerződés kötésére 2016. 09. 05. 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  A felújítási munkálatok befejezését követő Képviselő-testületi ülés időpontja 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere 
- Kató Pálné jegyző, a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője  
- Tóth Józsefné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Út-Ép-Ker 97 Kft (Budapest) 
- Swietelsky Magyarország Kft Dél-kelet Magyarországi Főmérnökség (Békéscsaba) 
- Fehér és Fehér Kft (Orosháza) 
- Irattár 
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Egyebek 

 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatást adott az önkormányzati adó-végrehajtási eljárások alakulásáról, annak 
eredményeiről, majd 2 önkormányzati rendelet beterjesztéséről szólt. 
 
Forgó Henrik polgármester: Megköszönte az ülésen megjelentek részvételét, s mivel további 
hozzászólás, észrevétel nem történt, az ülést 13,30 órakor befejezettnek nyilvánította. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester           jegyző 
 
 

 


