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Szám: 3/2021.

ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

JEGYZŐKÖNYV

a képviselő-testület 2021. szeptember 20-án
megtartott rendkívüli üléséről

Napirend:

1) „Úny Község Önkormányzatának szennyvízkezelési beruházása a VP-6-7.2.1.2-16.
azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan” program közbeszerzésének a bírálata.

Előadó: Pósfai József polgármester
2) „Úny Község Önkormányzatának szennyvízkezelési beruházása a VP-6-7.2.1.2-16.

azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan” program közbeszerzési dokumentációjának
az elfogadása

Előadó: Pósfai József polgármester
3) Egyebek

RENDELETEK:
HATÁROZATOK: 15-19/2021.(IX.20.) 5 db
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. szeptember 20-án
17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Községháza, polgármesteri iroda
2528 Úny, Kossuth Lajos utca 2.

Jelen vannak: Pósfai József polgármester
Kovács Gyuláné alpolgármester
Borossné Bakon Erika képviselő
Hajdárné Molnár Elvira képviselő
Németh Dezső Attila képviselő
Héder János jegyző

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. melléklete.)

Pósfai József polgármester:
- Köszöntötte a képviselő-testület tagjait,
- Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 fő képviselő jelen van.
- Javasolta a meghívóban szereplő tervezett napirend elfogadását.

(A meghívó a jegyzőkönyv 2. melléklete.)
Más javaslat nem volt, a polgármester úr kérte, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel
igennel szavazzon.
A napirendről történő szavazáson 5 fő képviselő vett részt, a képviselő-testület 5 igen szava-
zattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
15/2021.(IX.20.) számú határozata

a 2021. szeptember 20-i testületi ülés napirendjéről

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. szeptember 20-i
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

N a p i r e n d :
1. „Úny Község Önkormányzatának szennyvízkezelési beruházása a VP-6-

7.2.1.2-16. azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan” program közbeszerzés-
ének a bírálata.
Előadó: Pósfai József polgármester

2. „Úny Község Önkormányzatának szennyvízkezelési beruházása a VP-6-
7.2.1.2-16. azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan” program közbeszerzési
dokumentációjának az elfogadása
Előadó: Pósfai József polgármester

3. Egyebek
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1. „Úny Község Önkormányzatának szennyvízkezelési beruházása a VP-6-7.2.1.2-16.
azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan” program közbeszerzésének a bírálata.

(Az eljárást lezáró döntési javaslat a jegyzőkönyv 3. melléklete)
Előadó: Pósfai József polgármester

Pósfai József polgármester: A közbeszerzési szakértőtől megkapták az eljárás lezárására ja-
vasolt döntést. Két ajánlat érkezett, amelyek közül az egyik árban elfogadható lenne, azonban
az ajánlattevő hiányosan adta be a pályázatát, a hiánypótlást a felhívás ellenére sem teljesítet-
te. A másik ajánlat formailag megfelelő, azonban az ajánlati ár (nettó 118.195.478,- Ft) meg-
haladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét (nettó 103.281.625,- Ft). Erre tekintettel a
közbeszerzési eljárást eredménytelennek kell nyilvánítani
A következő határozati javaslat elfogadását javasolta:

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
16/2021.(IX.20.) számú határozata

„Úny Község Önkormányzatának szennyvízkezelési beruházása a VP-6-7.2.1.2-16
azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan” tárgyú, EKR000533072021

azonosítószámú közbeszerzési eljárás lezárásáról

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Úny Község Önkormányzatának
szennyvízkezelési beruházása a VP-6-7.2.1.2-16 azonosítószámú pályázathoz
kapcsolódóan” tárgyú, EKR000533072021 azonosítószámú közbeszerzési
eljárásban az alábbi, eljárást lezáró döntést hozza:
1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az RS-Bautech Építőipari és Szolgál-

tató Kft. ajánlattevő ajánlati ára (nettó 118.195.478,- Ft) meghaladja a ren-
delkezésre álló anyagi fedezet összegét (nettó 103.281.625,- Ft), melyre tekin-
tettel a közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján
eredménytelennek nyilvánítja. A rendelkezésre álló anyagi fedezet összege
nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb
ajánlatot tett ajánlattevővel.

2. A Képviselő-testület felkéri a közbeszerzési eljárás felelős akkreditált közbe-
szerzési szaktanácsadóját, hogy intézkedjen a fentieknek megfelelő tartalmú
összegzés megküldéséről.

Felelős: közbeszerzési szaktanácsadó
Határidő: a jogszabályi előírásoknak megfelelően

Pósfai József polgármester: Kérte, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel igennel szavaz-
zon.
A szavazásban 5 fő képviselő vett részt, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
16/2021.(IX.20.) számú határozata

„Úny Község Önkormányzatának szennyvízkezelési beruházása a VP-6-
7.2.1.2-16 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan” tárgyú,

EKR000533072021 azonosítószámú közbeszerzési eljárás lezárásáról

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Úny Község
Önkormányzatának szennyvízkezelési beruházása a VP-6-7.2.1.2-16
azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan” tárgyú, EKR000533072021
azonosítószámú közbeszerzési eljárásban az alábbi, eljárást lezáró döntést hozza:
1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az RS-Bautech Építőipari és Szolgál-

tató Kft. ajánlattevő ajánlati ára (nettó 118.195.478,- Ft) meghaladja a rendel-
kezésre álló anyagi fedezet összegét (nettó 103.281.625,- Ft), melyre tekintet-
tel a közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján ered-
ménytelennek nyilvánítja. A rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem
elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánla-
tot tett ajánlattevővel.

2. A Képviselő-testület felkéri a közbeszerzési eljárás felelős akkreditált közbe-
szerzési szaktanácsadóját, hogy intézkedjen a fentieknek megfelelő tartalmú
összegzés megküldéséről.

Felelős: közbeszerzési szaktanácsadó
Határidő: a jogszabályi előírásoknak megfelelően

2. „Úny Község Önkormányzatának szennyvízkezelési beruházása a VP-6-7.2.1.2-16.
azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan” program közbeszerzési dokumentáció-
jának az elfogadása
Előadó: Pósfai József polgármester

Pósfai József polgármester: A projekt megvalósítása érdekében új közbeszerzési eljárás in-
dítása szükséges. Javasolta, hogy a pályázati dokumentációt változatlan formában fogadják el,
és hatalmazzák fel arra, hogy új közbeszerzési eljárást indíthasson.
Az alábbi határozat elfogadását javasolta:

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2021.(IX.20.) határozata

Úny Község Önkormányzata VP-6-7.2.1.2-16. azonosítószámú pályázatához kap-
csolódó szennyvízkezelési beruházása közbeszerzési eljárása újbóli lefolytatásáról

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú
pályázaton nyertes, „Úny község egyedi szennyvízkezelő létesítmények telepítése”
című programja teljesítése érdekében a legutóbb lefolytatott közbeszerzési eljárás
eredménytelensége miatt új közbeszerzési eljárás mielőbbi lefolytatását határozza
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el a 10/2021.(VI.28.) számú határozatával elfogadott dokumentáció és feltételek
alapján.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közzétételéről való intézke-
désre, a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő: értesítésre 5 nap
Felelős: polgármester, jegyző.

Pósfai József polgármester: Kérte, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel igennel szavaz-
zon.
A szavazásban 5 fő képviselő vett részt, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2021.(IX.20.) határozata

Úny Község Önkormányzata VP-6-7.2.1.2-16. azonosítószámú pályázatához
kapcsolódó szennyvízkezelési beruházása közbeszerzési eljárása újbóli lefoly-

tatásáról

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszá-
mú pályázaton nyertes, „Úny község egyedi szennyvízkezelő létesítmények telepí-
tése” című programja teljesítése érdekében a legutóbb lefolytatott közbeszerzési
eljárás eredménytelensége miatt új közbeszerzési eljárás mielőbbi lefolytatását ha-
tározza el a 10/2021.(VI.28.) számú határozatával elfogadott dokumentáció és fel-
tételek alapján.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közzétételéről való intézke-
désre, a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő: értesítésre 5 nap
Felelős: polgármester, jegyző.

3. Egyebek

A) A Petőfi tér díszkivilágítása

Pósfai József polgármester: Hajdárné Molnár Elvira képviselő-asszonynak tavaly volt egy
felvetése, javasolta, hogy a térre építsenek ki díszvilágítást. Akkor a megkérdezett szakember
véleménye szerint egy mérőhelyet kell kialakítani, ami kb. 250-350 ezer forintba kerülne.
A Képviselő-testület a felvetést megtárgyalta, javaslatként hangzott el, hogy célszerű lenne
egy koncepció, egy terv, hogyan is akarják a díszkivilágítást megvalósítani. Elhangzott, hogy
ha új mérőhely kell, az ebben az évben Karácsonyra biztosan nem lesz meg, figyelembe véve
azt a körülményt is, hogy a terület nem önkormányzati, hanem állami tulajdon, az állami köz-
úthoz tartozik, nem különálló ingatlan, nincs önálló helyrajzi száma. A beruházáshoz a Köz-
útkezelő hozzájárulását is be kell szerezni. Felvetődött, vizsgálják meg, valamelyik közelben
lévő ingatlanról megoldható-e valahogy az ideiglenes, de biztonságos áramellátás.
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B) A Dorogi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezése

Pósfai József polgármester: Megkeresést kaptak a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-
főkapitány Úrtól, melyben arról tájékoztatja az önkormányzatot, hogy a Dorogi Rendőrkapi-
tányság vezetőjének Dr. Friedrich Gábor r. ezredest tervezi kinevezni. A leendő vezető szak-
mai életútjáról készült dokumentumot megkapták. A Főkapitány Úr kérése, hogy a Képviselő-
testület a kinevezéssel kapcsolatban alkosson véleményt, és erről adjon tájékoztatást. Javasol-
ta, hozzanak döntést arról, hogy a Képviselő-testület Dr. Friedrich Gábor r. ezredes szakmai
életútját megismerte, a Képviselő-testület támogatja a Dorogi Rendőrkapitányság vezetőjévé
történő kinevezését. Kérte, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel igennel szavazzon.

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2021.(IX.20.) határozata

Dr. Friedrich Gábor r. ezredesnek a Dorogi Rendőrkapitányság vezetőjévé
történő kinevezéséről

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Friedrich Gábor r. ezredes
szakmai életútját megismerte, a Képviselő-testület támogatja a Dorogi Rendőrka-
pitányság vezetőjévé történő kinevezését.
A Képviselő-testület felkéri Pósfai József polgármester urat, hogy a döntésről a
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányt értesítse.
Felelős: Pósfai József polgármester
Határidő: 2021. szeptember 24.

C) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés
megújítása.

Pósfai József polgármester: A meghívó kiküldése után kapták meg a Klebelsberg Központ
levelét, melyben a vagyonkezelési szerződés megújítását kérik. A megkeresést a képviselők-
nek emailben megküldte. Mint ismeretes, az Intézményfenntartó Központtal 2013-ban kötöt-
tek szerződést az iskolai feladatellátást szolgáló vagyon kezelésére, amikor a feladatellátást az
Állam átvette, viszont a vagyon maradt az önkormányzat tulajdonában.
A szerződés megújítását az időközben történt jogszabályi változásokkal és szervezeti átalaku-
lással indokolja a Klebelsberg Központ. Kifejezetten kérik, hogy az Önkormányzat járuljon
hozzá az Esztergomi Tankerületi Központ javára a vagyonkezelői jog a vagyonkezelői szer-
ződés 3. pontjával egyező módon és mértékben, 1/1 arányban bejegyzésre kerüljön az ingat-
lan-nyilvántartásban.
(Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület támogatta a szerződés megújítá-
sát.)
Pósfai József polgármester: Az alábbi határozat elfogadását javasolta, és kérte, aki a javas-
lattal egyetért, kézfelemeléssel igennel szavazzon.
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Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2021.(IX.20.) határozata

az Esztergomi Tankerületi Központtal kötendő vagyonkezelési szerződésről

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Esztergomi Tankerületi Köz-
ponttal kötendő, az iskolai feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyonra vo-
natkozó szerződés tervezetét megismerte és egyetért a szerződés megkötésével.
Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az Esztergomi Tankerületi Központ ja-
vára a vagyonkezelői jog a vagyonkezelői szerződés 3. pontjával egyező módon és
mértékben, 1/1 arányban bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásban.
A Képviselő-testület felhatalmazza Pósfai József polgármester urat a szerződés
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület felkéri Pósfai József polgármester urat, hogy a döntésről az
Esztergomi Tankerületi Központot értesítse.
Felelős: Pósfai József polgármester
Határidő: 2021. október 14.

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2021.(IX.20.) határozata

az Esztergomi Tankerületi Központtal kötendő vagyonkezelési szerződésről

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Esztergomi Tankerületi Köz-
ponttal kötendő, az iskolai feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyonra vo-
natkozó szerződés tervezetét megismerte és egyetért a szerződés megkötésével.
Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az Esztergomi Tankerületi Központ
javára a vagyonkezelői jog a vagyonkezelői szerződés 3. pontjával egyező módon
és mértékben, 1/1 arányban bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásban.
A Képviselő-testület felhatalmazza Pósfai József polgármester urat a szerződés
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület felkéri Pósfai József polgármester urat, hogy a döntésről az
Esztergomi Tankerületi Központot értesítse.
Felelős: Pósfai József polgármester
Határidő: 2021. október 14.

Pósfai József polgármester: Az óvodatető felújításához keresi a kivitelezőt, eddig egy aján-
latot kapott. A pályázaton elnyert támogatás 14.039.000,- Ft, az ajánlat 17.646.885,- Ft-ról
szól, durván 3,5 millió forinttal több, mint a rendelkezésre álló összeg. Még további ajánlato-
kat akar beszerezni, mert ugyan van forrás, amiből a hiányzó összeget pótolni lehet, de inkább
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tartalékolna a szennyvízberuházásra. Ez a vállalkozó még az idén hozzákezdene a munkához.
Ha nem lesz kedvezőbb ajánlat, ezt javasolja elfogadni, mert félő, hogy az építőanyagok ára
tovább emelkedik.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Pósfai József polgármester 17.35 órakor az ülést
bezárta.

Kmf.

Pósfai József s.k. Héder János s.k.
polgármester jegyző


