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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Pénzesgyőr  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2015.  június  2-án  17  órai
kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége
 Pénzesgyőr, Fő u. 41.

Jelen vannak:
A./ Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete:

Hajós Ákos polgármester, Páder Róbert, Szautner János, (3 fő)

B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
Csényi Ildikó  aljegyző

Hajós  Ákos polgármester  köszöntötte  a  képviselő-testületi  ülésen  megjelenteket.
Megállapította,  hogy  Pénzesgyőr  Önkormányzat  Képviselő-testületének  5  fő tagjából  az
ülésen az 3 fő megjelent, - 2 fő (Véber Arnold és Szilvás Szilveszterné) jelezte, hogy nem tud
részt venni a testületi ülésen,- így a képviselő-testületet  határozatképesnek nyilvánította és
az ülést megnyitotta. Ezt követően ismertette a meghívóban közölt napirendi javaslatot.  

1. „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak  

fejlesztésére” kiírt pályázat megbeszélése, amely a „Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához     

szükséges erő-és munkagépek beszerzés” –re  vonatkozik.

Előterjesztő:Hajós Ákos  polgármester

Pénzesgyőr  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  napirendi  javaslatot  (döntéshozatalban
résztvevők száma: 3 fő)  3 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással elfogadta. 

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A:

1.napirend: „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak
fejlesztésére”  kiírt  pályázat  megbeszélése,  amely  a  „Külterületi  helyi  közutak  fejlesztése,
önkormányzati  utak kezeléséhez,  állapotjavításához,  karbantartásához     szükséges  erő-és
munkagépek beszerzés” –re  vonatkozik. 



Hajós  Ákos polgármester   elmondta,  hogy  a  pályázati  kiírás  2.  célterületére  kívánnak
pályázni,  erről  a  lehetőségről  már  szó  volt.  A  pályázat  benyújtásának  határideje  2017.
február 6-a. Ismertette a beérkezett árajánlatokat:

- Agro Boma Mezőgép Kft ( Gyöngyös, Karácsondi u.11.) : 13.119.100,- Ft
- HUMANPARK-D KFT ( Kaposszekcső, Ipari park 530 hrsz): 9.212.148,- Ft
- KITE  Mezőgazdasági  Szolgáltató  és  Kereskedelmi  Zártkörűen  Működő

Részvénytársaság ( Nádudvar, Bem J.u.1.): 14.512.061,-Ft

Részletesen áttekintve a paramétereket, az Agro Boma mezőgép Kft ajánlatát részesítették
előnybe.
Páder  Róbert  képviselő  megjegyezte,  hogy  tekintettel  arra,  hogy  még  nincs  az
önkormányzatnak  2017.évi  költségvetése,  jelen  pillanatban  arról  döntsenek  csak,  hogy
melyik árajánlatot támogatják, s arról, hogy benyújtják a pályázatot. Amennyiben a pályázat
támogatást kap, abban az esetben ismét tárgyalja a testület az önerő költségvetésben való
elkülönítését.
Több  kérdés,  hozzászólás  nem révén,  Hajós  Ákos  polgármester  ismertette  a
határozati javaslatot.

S z a v a z á s:

Pénzesgyőr  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  beszámolót  (döntéshozatalban  résztvevők
száma: 3 fő)  3 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta és a határozati javaslat alapján az
alábbi határozatot hozta :

4/2017. (II.03.) számú Kt. határozat

1. Pénzesgyőr  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  részt  kíván  venni  „A  vidéki  térségek

kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére” kiírt pályázaton, amely

a  „Külterületi  helyi  közutak  fejlesztése,  önkormányzati  utak  kezeléséhez,  állapotjavításához,

karbantartásához szükséges erő-és munkagépbeszerzés"-re vonatkozik. 
A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

2. Az 1. pontban megjelölt felhívás 2. célterületre- erő és munkagépvásárlásra-benyújtandó projekt

összes  költsége  bruttó:  13.119.100,-  Ft  (azaz  tizenhárommillió-egyszáztizenkilencezer-egyszáz

forint).
3. Az  igényelt  támogatás  összege:  9.839.325,-  Ft  (kilencmillió-nyolcszázharminkilencezer-

háromszázhuszonöt forint)
4. A  Képviselő-testület  kinyilvánítja,  hogy  a  megpályázott  összeg  önerejét  3.279.775,-  Ft-ot

(hárommillió-kettőszázhetvenkilencezer-hétszázhetvenöt forintot) saját forrásból biztosítja.
5. Pénzesgyőr  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a

támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti.
6. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Hajós Ákos polgármester

Határidő: azonnal



Hajós  Ákos polgármester  megkérdezte  a  képviselőket,  hogy egyéb  javaslatuk,  felvetésük
van-e. Megállapította, bejelentés egyéb felvetés nem hangzott el így megköszönve az ülésen
való részvételt az ülést 15 óra 10 perckor bezárta.

K.m.f.

 Hajós Ákos dr. Takács Ervin
 polgármester            jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felel:

                                                                             Csényi Ildikó
                                                                                 aljegyző
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