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                                                           J e g y z ő k ö n y v 

                         

                     Készült Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 

                                               2022. augusztus 8-án tartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak: Nagy Andrásné            polgármester 

                       Birinyi András             alpolgármester 

                       Bernát István Jánosné 

                       Halupka Miklós 

                       Kiss Eszter            

                       Nagy András 

                       Polyák Csaba                 képviselők            

                       Háfra László                  főtanácsos               

                       

 

Nagy Andrásné polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-

testület határozatképes a 6 fő képviselő közül 6 fő jelen van, így a Képviselő-testület jelenlévő 

tagjainak száma 7 fő. 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiss Eszter és Bernát István Jánosné képviselőt javasolja, melyet a 

Képviselő-testület egyhangúan elfogadott.  

 

Ezt követően javaslatot tesz a napirendi pontra.  

 

A napirendet a Képviselő-testület az alábbiak szerint egyhangúan megszavazta. 

 

N a p i r e n d: 1.) Kőrösi út felújítására beérkezett pályázatok elbírálása 

                             Előadó: Polgármester                           

                         

 

I.Napirendi pont tárgya: . Kőrösi út felújítására beérkezett pályázatok elbírálása 

 Napirend előadója: Nagy Andrásné polgármester 

 

Nagy Andrásné polgármester: A Kőrösi út felújítására kiírt beszerzési eljárásra 3 érvényes 

ajánlat érkezett. A legkedvezőbb árajánlatot adó a Richlik- Trans Kft 31.496.062 Ft  

 

Kéri a képviselők javaslatát az ajánlatokkal kapcsolatban. 

 

Képviselők javasolják a beszerzési eljáráson a legkedvezőbb árajánlatot adó céggel a 

szerződés megkötését. 

Polgármester szavazásra teszi fel a Kőrösi út felújítására érkezett ajánlat elfogadását mely 

szerint: 
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Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2022. évi központi 

költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 

támogatásai fejezet 28. Helyi önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak 

támogatása cím, 7. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 

támogatása alcím elnevezésű előirányzatából BMÖGF/620/2022 támogatói okirat alapján 

megvalósítandó „Táborfalva Kőrösi utca felújítása” tárgyú projekt kivitelezési munkáira kiírt 

egyszerű közbeszerzés értékhatár alatti beszerzési eljárást eredményesnek minősíti. A 

beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó árajánlatot 

benyújtó Richlik-Trans Kft nettó 31.496.062 Ft + ÁFA azaz harmincegymillió- 

négyszázkilencven hatezer- hatvankettő Ft+ ÁFA, ajánlatát elfogadja és az ajánlattevővel 

szerződést köt. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 

 

 72/2022.(VIII.8.) H a t á r o z a t 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2022. évi 

központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet IX. Helyi 

önkormányzatok támogatásai fejezet 28. Helyi önkormányzatok fejlesztési és működési 

feladatainak támogatása cím, 7. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 

közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása alcím elnevezésű előirányzatából 

BMÖGF/620/2022 támogatói okirat alapján megvalósítandó „Táborfalva Kőrösi utca 

felújítása” tárgyú projekt kivitelezési munkáira kiírt egyszerű közbeszerzés értékhatár 

alatti beszerzési eljárást eredményesnek minősíti. A beérkezett ajánlatok közül a 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó árajánlatot benyújtó Richlik- 

Trans Kft nettó 31.496.062 Ft + ÁFA azaz harmincegymillió- négyszázkilencven hatezer- 

hatvankettő Ft+ ÁFA, ajánlatát elfogadja és az ajánlattevővel szerződést köt. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

 

További hozzászólás nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és a rendkívüli 

testületi ülést bezárta. 

 

 

                                                      Kmft 

    

       Nagy Andrásné                                                                 Háfra László 

        polgármester                                                                      főtanácsos 

 

 

 

        Kiss Eszter                                                                   Bernát István Jánosné                                                                                                                                                                                                                                         

        jkv. hitelesítő                                                                     jkv. hitelesítő 


