
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: 2010.június 15-én du.15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi 

ülésről. 

 

 

Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,  Gál Tiborné , 

Szabó Margit, Juhász Dávid,  Medve Éva, Pádár István, Ködmön Levente Gergely, Magyar 

Vilmosné képviselők (9  fő)  

 

Igazoltan távol maradt: Barna Zoltán képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Balázs László jegyző, 

                                                        

 

Morvai István polgármester: 

 

 

Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelentet. Megállapítja, hogy a 

testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 képviselő közül 9 fő  megjelent. 

Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a mai ülésen az alábbi napirendi pontokat 

tárgyalják meg: 

 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a napirendi pontra tett javaslatra 

az alábbi határozatot hozza: 

 

 

32/2010.(VI.15.)önkorm. képv.test. határozat: 

 

1./ Vis maior pályázat 

 

2./ A Petőfi utca burkolat felújítási pályázata 

     Előadó: Morvai István polgármester 

 

 

 

1.napirendi pont tárgyalása: 

 

 Morvai István polgármester : 

 

Elmondja a Képviselő-testület tagjainak, hogy a 2010.május 29. és május 30-tól június 4-ig 

tartó rendkívüli esőzések a településen jelentős károkat okoztak. Az önkormányzat 

védekezésre 3,5 millió forintot költött. Ez az önkormányzat költségvetésében nem szereplő 

kiadást az önkormányzat egyedül felvállalni nem tudja. Kéri a testület tagjait, hogy ezt a tényt 

határozatban mondják ki. 

 



A  képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

 

33/2010.(VI.15.)önkorm.képv.test.határozat: 

 

Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2010.05.29-én és 2010.05.30-tól 

2010.06.04-ig a települést sújtó heves esőzés és az ezt követő ár- és belvíz által az 

önkormányzat tulajdonát képező vízelvezető árokrendszerben bekövetkező károkokat, 

továbbá a védekezés költségeit – 3,5 millió forint  - önállóan felvállalni nem tudja, vagyis a 

fennálló vis maior helyzetet  saját erejéből megoldani nem képes. 

 A képviselőtestület ezért pályázatot nyújt be a 8/2010. (I.28.) Kormányrendelet alapján. 

 

A képviselőtestület felhívja a polgármester figyelmét a vis maior pályázat elkészítésére és a 

kormányrendeletben foglaltak szerinti továbbítására. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:   Morvai István polgármester 

                Dr. Balázs László jegyző 

 

 

2.napirendi pont tárgyalása: A Petőfi utca burkolat felújítási pályázata 

 

Morvai István polgármester : 

 

Elmondja a Képviselő-testület tagjainak, hogy a Petőfi utca burkolat felújítása tárgyában 

megindított közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Értesítőben 2010.05.10-én megjelent a 

10870/2010.számon megjelent ajánlattételi felhívást tartalmazó hirdetményre nem nyújtottak 

be ajánlatot. Ez alapján a bizottság megállapította, hogy az eljárás eredménytelen. A bizottság 

az alábbi javaslatot teszi az önkormányzat képviselő-testületének:  

 

Az eljárás a Kbt. 92.§ a) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy egyetlen 

ajánlatot sem nyújtottak be. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, az „Összegzés az ajánlatok elbírálásáról” 

című dokumentum elkészítésére, és az eredmény kihirdetésére. A „Tájékoztató az eljárás 

eredményéről” című dokumentum közbeszerzési értesítőben történő közzétételére. 

A Képviselőtestület felkéri a Bíráló Bizottságot, a jegyzőt és a polgármestert, az 

eredménytelenség okainak elemzésére, az „Ajánlattételi felhívás” módosítására, és új eljárás 

megindítására. 

 

34/2010.(VI.15.)önkorm.képv.test.határozat 

 

Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Petőfi utca burkolat felújítása 

tárgyában a Közbeszerzési Értesítő 2010/53. számában 2010.05.10-én a 10870/2010.számon 

megjelent ajánlattételi felhívást eredménytelennek nyilvánítja, a Kbt.92.§. a)bekezdés 

értelmében, mivel a felhívásra nem érkezett be ajánlat. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, az „Összegzés az ajánlatok elbírálásáról” 

című dokumentum elkészítésére, és az eredmény kihirdetésére. A „Tájékoztató az eljárás 

eredményéről” című dokumentum közbeszerzési értesítőben történő közzétételére. 



A Képviselőtestület felkéri a Bíráló Bizottságot, a jegyzőt és a polgármestert, az 

eredménytelenség okainak elemzésére, az „Ajánlattételi felhívás” módosítására, és új eljárás 

megindítására. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:   Morvai István polgármester 

                Dr. Balázs László jegyző 

 

Morvai István polgármester: 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő testületi ülést  16 órakor 

befejezettnek nyilvánítja. 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

                Morvai István                                                                 dr. Balázs László 

                polgármester                                                                          jegyző 

 

 


