
Kunfehértó Község Képviselő-testülete  
 

77-3/2014. 
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Kunfehértó Község Képviselő-testületének 2014. február 20-án 16,10 órai kezdettel, 

a Községháza tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről 
    
 
Jelen vannak: Harnóczi Sándor polgármester, Dr. Hegyes Edina alpolgármester, Huszár Zol-

tán, Szalai László, Volovár Károly képviselők 
 

(5 fő - 71 %) 
 
 
Igazoltan távolmaradt: Juhász-Vedresné Szabó Ibolya, Sarok Tibor képviselők 
 
 
Állandó meghívottként megjelent:  Csupity Zoltán címzetes főjegyző, 
      Bodó Szilveszterné jegyzőkönyvvezető, 
 
 
 
Harnóczi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 7 tagú, melyből 5 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Tájékoztatja a 
jelenlévőket, hogy az ülésről videofelvétel készül, ezért kéri, hogy kapcsolják ki a mobiltele-
fonokat. 
 
 
 
Harnóczi Sándor polgármester ismerteti az ülés napirendi javaslatát: 

 
 
 

N a p i r e n d : 
 
1.) Előterjesztés „A Kunfehértó Község Önkormányzata részére mélyépítési keret-

megállapodás megkötése” elnevezésű, megkötött keret-megállapodás alapján megindí-
tott, „A KEOP-1.2.0/B/2010-0026 számú projekt keretében Szennyvízcsatorna (hálózat) 
építése a FIDIC piros könyv szerint és Szennyvíztisztító telep tervezése és építése a FIDIC 
sárga könyv szerint” tárgyú konzultációs eljárás lezárásáról 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester                                 (írásban mellékelve) 

 
 
A javasolt napirenddel kapcsolatosan módosító indítvány nem hangzott el, Kunfehértó Kö-
zség Képviselő-testülete a napirendet  e g y h a n g ú l a g  elfogadja. 
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1.)  N a p i r e n d 

Előterjesztés a „Kunfehértó Község Önkormányzata részére mélyépítési keret-
megállapodás megkötése” elnevezésű, megkötött keret-megállapodás alapján megin-
dított, „A KEOP-1.2.0/B/2010-0026 számú projekt keretében Szennyvízcsatorna (háló-
zat) építése a FIDIC piros könyv szerint és Szennyvíztisztító telep tervezése és építése a 
FIDIC sárga könyv szerint” tárgyú konzultációs eljárás lezárásáról 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester                                     (írásban mellékelve) 

  

Harnóczi Sándor polgármester szóbeli kiegészítése: 

- már egy éve várjuk a beruházás e szakaszát, hogy a kivitelezési szerződés aláírásáról 
dönthessünk, a kivitelezési szerződéssel kapcsolatosan az érintetteknek nincs kifogása, 
várhatóan a jövő héten kerül sor a szerződés aláírására, amennyiben most a testület erre 
felhatalmazást ad részemre, 

- bízom benne, hogy március végéig a kivitelezési munkák elkezdődhetnek, 

- amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, szavazásra bocsátom az előterjesztést, 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 5 szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

10/2014.(II.20.)Kt.sz.                                                                      H a t á r o z a t 

 „Kunfehértó Község Önkormányzata részére mélyépítési keret-megállapodás megkötése” 
elnevezésű megkötött keret-megállapodás alapján megindított „A KEOP-1.2.0/B/2010-0026 
számú projekt keretében Szennyvízcsatorna (hálózat) építése a FIDIC piros könyv szerint és 
Szennyvíztisztító telep tervezése és építése a FIDIC sárga könyv szerint” tárgyú konzultáci-
ós eljárás lezárása 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyi köz-
beszerzési eljárásban a Bírálóbizottság által készített írásbeli szakvéle-
ményben és döntési javaslatban, továbbá a Közbeszerzési Felügyeleti 
Főosztály által kiállított közbeszerzési szabályossági tanúsítványban fog-
laltakra tekintettel az alábbi döntést hozza: 

Az ajánlat értékelésével kapcsolatban: 
Duna Aszfalt Kft: Az ajánlat érvényes 

Az eljárás eredményével kapcsolatban: 
Az eljárás eredményes, az eljárás nyertese a Duna Aszfalt Kft, egyössze-
gű ajánlati ára nettó 880.339.508 forint. 

Összegezés: A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező összege-
zést az abban foglalt tartalommal jóváhagyja.  

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerző-
dés aláírására.  

Határidő: 2014. március 15. 
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Felelős:    Harnóczi Sándor polgármester 

ÉRTESÜLNEK: K&Z Horizontál Kft., képviselők, polgármester, alpol-
gármester, jegyző 

 

 

 
Bejelentés nem hangzott el, Harnóczi Sándor polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 16,15 órakor bezárta.  

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

 (: Harnóczi Sándor :)   (: Csupity Zoltán :) 
 polgármester  címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 


