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J E G Y Z ŐK Ö N Y V

Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2008. évi szeptember hó 17-én, szerdán 8 óra 00 perces
kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott rendkívüli ülésén
elhangzottakról

Jelen vannak: Kiss Ferenc polgármester

Beri Aladár képviselő
Berzi István képviselő
Kiss Ferencné alpolgármester
Szabó Árpád Zoltán képviselő

Igazoltan távol maradt: Csathó László képviselő

Igazolatlanul távol maradt: ---------------

Tanácskozási joggal jelen van: dr. Takács András körjegyző

Nagy Zoltánné jegyzőkönyvvezető

Meghívottként jelen van: ----------------

Érdeklődőként jelen van: -----------------

Kiss Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában foglaltakat
megállapítja, hogy Balajt község képviselőtestülete határozatképes, mivel a testület tagjai közül 5 főjelen van.

Kiss Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévőképviselők és a polgármester egybehangzóan - 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következőnapirendet fogadta el:



1./ Ady E. utca aszfaltozásával kapcsolatos kivitelezési munkálatokra tett ajánlatok elbírálása
Előterjesztő: polgármester

A napirend tárgyalása:

1./ Ady E. utca aszfaltozásával kapcsolatos kivitelezési munkálatokra tett ajánlatok elbírálása
Előterjesztő: polgármester

Kiss Ferenc polgármester: Átadja a szót a jegyzőúrnak, adjon tájékoztatást a napirendi pont tárgyát
képezőüggyel összefüggésben az elmúlt ülés óta lefolytatott eljárásról.

dr. Takács András körjegyző: Kiss Ferenc polgármester úr megbízta Landinvest Kft-t, hogy folytasson le
egyszerűsített közbeszerzési eljárást (mivel a beruházás értéke nem éri el a nemzeti értékhatárt), azaz
ennek keretében legalább három társaságot keressen meg ajánlattételi felhívással.
A megbízott társaság ennek időben és szabályszerűen eleget tett.

A felhívásban foglaltak szerint f. évi szeptember 10-ig lehetett és kellett az ajánlattevőknek eljuttatni a
társaság címére az ajánlatukat.

Mivel azőszi időjárás visszavetheti a munkálatokat, valamint a támogatást is a tárgy évre és a tárgy évben
folyósítják, a támogatási szerződést pedig a támogatás megállapításának közlésétől számított 4 hónapon
belül meg kell kötni indokolt az üggyel kapcsolatosan minél rövidebb időn belül intézkedni, dönteni és
eljárni.

A három megkeresett társaság – a hejőkürti Aszfalt Road 71. Kft. (képviselője: Sági Szilvia), a
boldogkőújfalui Guri-Bau Kft. (képviselője: Gulyás Rita) és a szendrői REX ÚT 2000. Kft. (képviselője:
Hudák Béla) a megadott határidőre benyújtotta ajánlatát.

A BERUHÁZÁS ÉRTÉKE: bruttó 7.159.872,- Ft
HÖF-CÉDE támogatás: bruttó 5.727.897,- Ft
Saját forrás: bruttó 1.431.975,- Ft.

Az ASZFALT ROAD’71. Kft. ajánlati ára: bruttó 7.2.63.546,- Ft,
a GURI-BAU Kft. ajánlati ára: bruttó 7.500.000,- Ft,
a REX ÚT 2000. Kft. ajánlati ára: bruttó 6.822.838,- Ft.

Az ajánlatok közül a REX-ÚT Kft. által tett ajánlat felel meg a kiírásnak, mivel az a legalacsonyabb
összegű.

Beri Aladár képviselő: Az útpadka kialakítása szerepel az elvégzendő feladatok között, de az árok
kialakítása nem.
Arra kell majd a kivitelezésnél oda figyelni, hogy az út ne legyen magasabb a járda magasságától, mert
akkor a víz mind a házak felé fog folyni az útról.

Kiss Ferenc polgármester: A kivitelezőtudja a dolgát és érti a szakmáját, na és arról se feledkezzünk meg,
hogy műszaki ellenőrnek kell jóváhagynia az elvégzett munkát.

Az Ady E. utca alsó szakasza mellé végül is felesleges az árok, hisz az út jobb oldalán a víz a Balajt-patak
felé el tud folyni.



A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következőhatározatot hozta:

91/2008. (IX.17.) sz. határozat:

Tárgy: ADY E. U. (I. SZAKASZ: 197. HRSZ) ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁSA

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
tárgyi üggyel kapcsolatosan a REX ÚT 2000. KFT-vel (székhelye: 3752 Szendrő,
Csehipuszta út 3. ) építési szerződést köt.

A vállalkozói díj: bruttó 6.822.838, -Ft
A kivitelezési munkálatok befejezésének időpontja: 2008. október 20.

A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Több hozzászólás nem lévén polgármester megköszönte a megjelenést, majd ezt követően 8 óra 30
perckor az ülést befejezetté nyilvánította.

K.m.f.

Kiss Ferenc dr. Takács András
polgármester körjegyző




