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H/119-16/2019. 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.  
Jelen vannak: Szőke László polgármester 

   dr. Szegedi János alpolgármester 
   Belya Attila képviselő 
   Fekete Tamás képviselő 

                              Mészáros Tibor képviselő    
Hivatalból jelen vannak: 

   dr. Gáli Péter jegyző  
   Wiegerné Mészáros Erika aljegyző  
 

Szőke László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy jelen van 5 fő 
képviselő, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Kauschitz János és Tóth 
Gyula  képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt, nem tud részt venni az ülésen.   
Elmondja azt is, hogy a mai rendkívüli ülést az indokolja, hogy azonnali döntések 
szükségesek az ez évi   út- és járdaépítési munkálatok kapcsán a közbeszerzési eljárás 
megindítása miatt.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Mészáros Tibor   képviselőt megválasztani.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül Mészáros Tibor  képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztják.  
 
A jegyzőkönyv vezetésére Wiegerné Mészáros Erika aljegyzőt  kéri fel. 
 
A polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat, megkérdezi a 
képviselőket, van-e még valakinek javaslata a napirendi pontok közé felveendő és 
megtárgyalandó témakörben.  
 
Továbbiakban –mivel más napirendi javaslat nem hangzik el-, javasolja a testületi 
tagoknak fogadják el a rendkívüli nyilvános ülés végleges tárgysorozatának napirendi 
pontjait.     
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
162/2019.(VIII.16.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 16-i 
rendkívüli nyilvános ülésén az alábbi napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra: 
1. Az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének módosításáról döntés  

Előterjesztő: Szőke László polgármester  
2. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadásáról döntés  

Előterjesztő: szőke László polgármester 
3. Ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők elfogadásáról döntés  

Előterjesztő: Szőke László polgármester 
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4. Bíráló Bizottság elfogadása  
 Előterjesztő: Szőke László polgármester 

5. Fedezetigazolásról döntés  
Előterjesztő: Szőke László polgármester   

Felelős: Szőke László polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

1. Napirendi pont  
 

Az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének módosításáról döntés  
( 1. sz. melléklet)  
 

Szőke László polgármester elmondja, hogy a 2019. közbeszerzési tervet már ez év 
márciusi ülésen elfogadta a képviselő-testület, amelyben akkor  nullás értékek 
szerepeltek, mivel akkor még az önkormányzat  a közbeszerzés hatálya alá tartozó 
értékhatárt elérő beszerzést nem tervezet.  
Elmondja azt is, hogy a  közbeszerzési terv akár év közben is módosítható, ami most 
szükségessé vált a 2019. évi  út- és járdaépítési munkálatok kapcsán.  
Ezek után a jegyzőkönyv 1. számú mellékletének megfelelő tartalommal ismerteti a 
módosított közbeszerzési tervet és kéri a képviselő-testület tagjait, hogy név szerint 
szavazzanak annak elfogadásáról.  
 
Felkéri  dr. Gáli Péter jegyzőt a név szerinti szavazás lebonyolítására. 

Jelen lévő képviselők száma: 5 fő  

 A döntéshozatalból kizárt képviselők száma: 0 

dr. Gáli Péter jegyző felolvassa a képviselők nevét és kéri szavazatukat:  

Szőke László polgármester: igen 
dr. Szegedi János alpolgármester: igen  
Fekete Tamás képviselő: igen 
Belya Attila képviselő: igen 
Mészáros Tibor képviselő: igen 
 
dr. Gáli Péter  jegyző kihirdeti a név szerinti szavazás eredményét.  

A képviselő-testület név szerinti szavazással (egyhangúlag) 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
163/2019.(VIII.16.) önkormányzati határozata   
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2019. évi Közbeszerzési 
terv 1. sz. módosítását a mellékelt tartalommal elfogadja. 
A Közbeszerzési terv a határozat 1. számú melléklete. 
Felelős: Szőke László polgármester 
               dr. Gáli Péter  jegyző 
Határidő: azonnal 
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2. Napirendi pont  

 
Ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadásáról döntés  
(2. számú melléklet)  
 
Szőke László polgármester  ismerteti a Hegyeshalom út- és járdaépítési munkálatok 
2019. tárgyú ajánlattételi felhívást  a jegyzőkönyv 2. számú mellékletének megfelelő 
tartalommal. Részletezi a Petőfi utca, a Szőke köz, a Béke utca, a Szent István király utca 
tekintetében elvégzendő munkálatokat.     
 
Felkéri  dr. Gáli Péter jegyzőt a név szerinti szavazás lebonyolítására. 

Jelen lévő képviselők száma: 5 fő  

 A döntéshozatalból kizárt képviselők száma: 0 

dr. Gáli Péter jegyző felolvassa a képviselők nevét és kéri szavazatukat:  

Szőke László polgármester: igen 
dr. Szegedi János alpolgármester: igen  
Fekete Tamás képviselő: igen 
Belya Attila képviselő: igen 
Mészáros Tibor képviselő: igen 
 
dr. Gáli Péter  jegyző kihirdeti a név szerinti szavazás eredményét.  

A képviselő-testület név szerinti szavazással (egyhangúlag) 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
164/2019.(VIII.16.) önkormányzati határozata  
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat a „Hegyeshalom út- és járdaépítési munkálatok 
2019.” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját a 
mellékelt tartalommal elfogadja. Egyúttal megbízza a felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadót az eljárás megindítására és lebonyolítására. 
Az ajánlattételi felhívás a határozat 1. számú melléklete. 
Felelős: Szőke László polgármester 
                 dr. Gáli Péter  jegyző 
Határidő: azonnal 
 

3. Napirendi pont  
Ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők elfogadásáról döntés  
  
Szőke László polgármester elmondja, hogy a „Hegyeshalom út- és járdaépítési 
munkálatok 2019.” tárgyú közbeszerzési eljárást a Kbt. 115.§-a szerint, nyílt 
közbeszerzési eljárás formájában valósul meg. Ezek után ismerteti az ajánlatételre 
felhívni kívánt gazdasági szereplőket.  
 
Felkéri  dr. Gáli Péter jegyzőt a név szerinti szavazás lebonyolítására. 

Jelen lévő képviselők száma: 5 fő  
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 A döntéshozatalból kizárt képviselők száma: 0 

dr. Gáli Péter jegyző felolvassa a képviselők nevét és kéri szavazatukat:  

Szőke László polgármester: igen 
dr. Szegedi János alpolgármester: igen  
Fekete Tamás képviselő: igen 
Belya Attila képviselő: igen 
Mészáros Tibor képviselő: igen 
 
dr. Gáli Péter  jegyző kihirdeti a név szerinti szavazás eredményét.  

A képviselő-testület név szerinti szavazással (egyhangúlag) 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

165/2019.(VIII.16.) önkormányzati határozata  
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a „Hegyeshalom út- és 
járdaépítési munkálatok 2019.” tárgyú közbeszerzési eljárást a Kbt. 115.§-a szerint, nyílt 
közbeszerzési eljárás formájában valósítja meg. 
Az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők a következők: 

ARVIA ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely: 9024 Győr, Bartók Béla u. 8. A. ép. I. em. 4. 
adószám: 13178572-2-08 
 
BarnaÚt 2000 Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta utca 26/1. 
adószám: 11469153-2-08 
 
Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73. 
adószám: 14904134-2-44 
 
LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely: 9081 Győrújbarát, István u. 213. 
adószám: 12467398-2-08 
 
MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely: 9028 Győr, Külső Sági utca 20. 
adószám: 11466648-2-08 
 
STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület) 
adószám: 12961555-4-43 
 
SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13. 
adószám: 14300327-2-44 

Felelős: Szőke László polgármester  
                 dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal 
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4. Napirendi pont  
 
Bíráló Bizottság elfogadása 
 
Szőke László polgármester a továbbiakban elmondja, hogy a közbeszerzési eljárás 
kapcsán a bíráló  bizottság tagjait is név szerinti szavazással kell kineveznie a képviselő-
testületnek,   a közbeszerzési szakértelem, a pénzügyi szakértelem tekintetében Piller 
Veronikát,  továbbá a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem tekintetében Benitsch 
Istvánt, a jogi szakértelem tekintetében dr. Gáli Pétert.  
 
Felkéri  dr. Gáli Péter jegyzőt a név szerinti szavazás lebonyolítására. 

Jelen lévő képviselők száma: 5 fő  

 A döntéshozatalból kizárt képviselők száma: 0 

dr. Gáli Péter jegyző felolvassa a képviselők nevét és kéri szavazatukat:  

Szőke László polgármester: igen 
dr. Szegedi János alpolgármester: igen  
Fekete Tamás képviselő: igen 
Belya Attila képviselő: igen 
Mészáros Tibor képviselő: igen 
 
dr. Gáli Péter jegyző  kihirdeti a név szerinti szavazás eredményét.  

A képviselő-testület név szerinti szavazással (egyhangúlag) 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

166/2019.(VIII.16.) önkormányzati határozata  
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete „Hegyeshalom út- és 
járdaépítési munkálatok 2019.” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a Bíráló 
Bizottság tagjait az alábbiak szerint nevezi ki: 

 ko zbeszerze si szake rtelem (felelo s akkredita lt ko zbeszerze si szaktana csado ) e s 
pe nzu gyi szake rtelem: Piller Veronika (00818) 

 ko zbeszerze s ta rgya szerinti szake rtelem: Benitsch Istva n 
 jogi szake rtelem: dr. Ga li Pe ter 

 
Felelős: Szőke László polgármester  
                 dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

5. Napirendi pont  
 
Fedezetigazolásról döntés  
  
A fedezetigazolás kapcsán a polgármester elmondja, hogy szintén név szerinti 
szavazással kell döntenie a képviselő-testületnek  a fedezet biztosításáról, majd 
ismerteti a határozati javaslat szerinti összegeket, melyeket a 2019. évi költségvetésben 
kell biztosítani.  
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Felkéri  dr. Gáli Péter jegyzőt a név szerinti szavazás lebonyolítására. 

Jelen lévő képviselők száma: 5 fő  

 A döntéshozatalból kizárt képviselők száma: 0 

dr. Gáli Péter jegyző felolvassa a képviselők nevét és kéri szavazatukat:  

Szőke László polgármester: igen 
dr. Szegedi János alpolgármester: igen  
Fekete Tamás képviselő: igen 
Belya Attila képviselő: igen 
Mészáros Tibor képviselő: igen 
 
dr. Gáli Péter jegyző kihirdeti a név szerinti szavazás eredményét.  

A képviselő-testület név szerinti szavazással (egyhangúlag) 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

167/2019.(VIII.16.) önkormányzati határozata  
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a „Hegyeshalom út- és 
járdaépítési munkálatok 2019.” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a 
fedezetet Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében 
biztosítja. 
1. rész - Útburkolat megerősítés 
Rendelkezésre álló fedezet (nettó értékben): 14 200 000 HUF 
2. rész - Útburkolat megerősítés és csapadékvíz elvezetés 
Rendelkezésre álló fedezet (nettó értékben): 24 300 000 HUF 
3. rész - Gyalogjárda kialakítása 
Rendelkezésre álló fedezet (nettó értékben): 8 800 000 HUF 
Felelős: Szőke László polgármester  
                 dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Több, a nyilvános ülésen tárgyalni kívánt napirend nem volt, a polgármester az ülést 
bezárja. 

 
k.m.f 

 
 
  Szőke László       dr. Gáli Péter  
polgármester             jegyző 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: 
 
 

        Mészáros Tibor  
            képviselő 

 


