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Készült:
üléséről

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 7-i

Jelen vannak:
Balogh Tibor Zoltán polgármester
Hajzerné Oláh Ildikó
Buzák Zsolt
Támba Borbála
Lisovszki Tamás
Terdik Tibor képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:
Szentpéteri Szabolcs jegyző
Jegyzőkönyvvezető:
Juhász Sándorné köztisztviselő
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, valamint a tanácskozási joggal megjelentet.
Megállapította, hogy a képviselő testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő
testületi tagból 6 fő jelen van.
Szitár Emese képviselő jelezte távolmaradását a mai ülésről.
A meghívóban szereplő napirend megtárgyalásán túl még a következő naprendek
megtárgyalását javasolta.
- Előterjesztés Nyári gyermekétkeztetésben történő részvételről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés alapján)
A meghívóban szereplő és az utólag felvett napirendek megtárgyalást 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta.

Napirend (1. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány Község közvilágítás korszerűsítésére kiírt
közbeszerzési eljárás elbírálásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta. Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság a napirendet megtárgyalta és a határozati javaslatot 4
igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és a képviselő testület felé is elfogadásra javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzatának
Képviselő-Testülete
46/2015. (V. 7) határozata
Nyírbogdány Község közvilágítás korszerűsítésére kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról
A Képviselő-Testület!
1./ A bírálóbizottság javaslata alapján, megállapítja , hogy Nyírbogdány Község közvilágítás
korszerűsítésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményes.
Indokolás: Az eljárásban 2 db ajánlat került benyújtásra, amelyből 1 db ajánlat érvényes.
2./ A bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja, hogy WEMONT Villamos Szerelőipari
Kft. (Székhelye: 2800 Tatabánya, 6048/20.) ajánlata érvénytelen.
Indoklás: Ajánlatkérő 2015.04.22.-én hiánypótlási felhívást küldött meg ajánlattevő részére a
hiányzó dokumentumok és nyilatkozatok pótlására vonatkozóan. Ajánlattevő hiánypótlást
nem nyújtott be, minek következtében ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) és e) pontja
alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy nem állapítható meg az M1) alkalmassági
feltételnek való megfelelése, és egyéb okból sem felel meg az ajánlattételi felhívás és
dokumentációban foglalt feltételeknek.
3./ A bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja, hogy M&R Controll-Vill Kft.
(Székhelye: 2600 Vác, Telep utca 28.) Ajánlattevő ajánlata érvényes.
Indokolás: Az ajánlat alkalmas és érvényes, kizáró ok vele szemben nem áll fenn, megfelel az
eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
4./ A bírálóbizottság javaslata alapján meg állapítja, hogy az eljárás nyertese M&R ControllVill Kft. (Székhelye: 2600 Vác, Telep utca 28.) és az eljárás eredményeképpen a szerződést
M&R Controll-Vill Kft. (Székhelye: 2600 Vác, Telep utca 28.) Ajánlattevővel köti meg.
Indokolás: M&R Controll-Vill Kft. (Székhelye: 2600 Vác, Telep utca 28.) Ajánlattevő tette
– figyelemmel a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakra – a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, amely megfelel a rendelkezésre álló fedezet
mértékének is (nettó 52.498.525,- Ft). Egyösszegű Nettó Ajánlati ár: 52.229.929,- Ft
5./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert Nyírbogdány Község közvilágítás
korszerűsítése beruházás végrehajtása érdekében szükséges szerződés megkötésére.
Nyírbogdány, 2015. május 7.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Napirend (2. tsp.):
Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer kiépítésére megadott árajánlatok
elbírálására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy ezt a napirendet is tárgyalta a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző
Bizottság. Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság a napirendet megtárgyalta, de nem hozott döntést.
Abban maradtak, hogy meg kell hívni a következő ülésre az ajánlatott tevő két vállalkozót és
a felmerült kérdéseket tisztázzuk.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzatának
Képviselő-Testülete
47/2015. (V. 7) határozata
Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére megadott árajánlatok elbírálására
A Képviselő-Testület!
A térfigyelő kamerarendszer kiépítésére megadott árajánlatok elbírálását elnapolta, az
ajánlatot készítő vállalkozók meghallgatását követően dönt az ajánlatokról.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

sk.

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (3. tsp.):
Előterjesztés Nyári gyermekétkeztetésben történő részvételről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság is megtárgyalta a napirendet. Felkéri
a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság a napirendet megtárgyalta és a nyári
gyermekétkeztetésben való részvételt 4 szavazattal egyhangúan nem támogatta és a képviselő
testületnek is javasolja, hogy ne vegyünk részt.
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Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzatának
Képviselő-Testülete
48/2015. (V. 7) határozata
Nyári gyermekétkeztetésben történő részvételről
A Képviselő-Testület!
A 2015. évi nyári gyermekétkeztetésben nem kíván részt venni.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

sk.

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (4. tsp.):
Egyebek
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A temető hátsó kapujáról kéri, hogy ejtsük szót. Be zárjuk-e és csak elől legyen nyitva, vagy
sem?
Lisovszki Tamás:
Ha a feltételeket tudjuk biztosítani, akkor be lehet zárni a hátsó kaput.
A görög katolikus részen a traktor túl közel ment a sírhoz, nem történt semmi sem, de kéri,
hogy erre sokkal jobban figyeljenek oda, nem tudja, hogy a hivatal traktora volt-e vagy sem.
Hajzerné Oláh Ildikó:
Kell egy határidőt megszabni, hogy mikortól legyen zárva a kapu. Javasolja, hogy két héten
belül történjen meg.
Támba Borbála:
Mi a vízhangja a változásoknak?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Igazából még nem volt temetés a rendelet módosítása után, a vállalkozók tudomásul vették a
változásokat.
Olyak kéréssel keresték meg, hogy a síremléket körbe le szeretnék betonozni. Ha megengedi a
sírhely, a rendeletben szabályozott méretbe bele fér, akkor semmi akadály sincs ennek,
amennyiben nagyobb a terület amit betonozni szeretne, ahhoz nem fogunk hozzájárulni.
Egyébként van hely a temetőben, sok félbe hagyott sor van megkezdve, nem érti miért volt
erre szükség. A ravatalozóval szemben lévő síremlék mely a Pesti családhoz tartozik nagyon
rossz állapotban van. Beszélt a családdal is, hogy valamit kezdeni kell, mert balesetveszélyes
az egész, az volt a válasz, hogy sajnos nincs rá anyagi forrása.
A fűkaszálás, gyomirtózás folyik a temetőben.
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A hivatal traktora volt, olyan sírköveket hozott ki ami a kerítéshez volt támasztva és a nagy
traktorral lett kihozva.
Hajzerné Oláh Ildikó:
A gyártelepi temető parkolójával kell kezdeni valamit. Ha fúj a szél nagyon hordja a
homokot, ha esek az eső akkor félő, hogy nagyon sáros lesz a parkoló.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Nemrég volt kint eső után, de nem volt sár. Ettől függetlenül Ő is gondolkozott ezen. Bent a
ravatalozónál főleg az É-D-i oldalon nagyon hordja a homokot a szél, oda gondolja, hogy
sövényt lehetne ültetni. A parkolót oly módon lehetne befüvesíteni, hogy egy termőföld
réteget kell oda hordani és abba kell a magot szórni mert a szél kifújja ha simán csak bele
szórjuk a homokba. Még lehetne oda két autó kavicsot hozatni, szétteríteni ott meghengerelni.
Lisovszki Tamás:
Belesüllyed a homokba a kavics nem tartja jónak. Jobb lenne, ha várnánk, amíg be
gyepesedne magától a terület.
Hajzerné Oláh Ildikó:
Van szárazságtűrő fűmag, meghengerelve meg lehet próbálni a vetésével.
A polgárőröknek vásárolt kerékpár nagyon jó dolog volt. Hol vannak ezek elhelyezve? Nem
lehetne a képviselőknek is szolgálati kerékpárt vásárolni?
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A polgárőrség kerékpárjai a fogorvosi rendelő mögötti zárt garázsban vannak elhelyezve. Ő
támogatja a testületi tagok kerékpárvásárlását. Készítsük elő megbízhatnánk Lisovszki
Tamást, hogy járjon el ez ügyben.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Ő nem támogatja a vásárlást, de ha megbízza a testület, akkor utána jár.
Buzák Zsolt:
Nincs szükség a kerékpárra, személy szerint neki nem kell.
Felhívja a figyelmet a Kossuth utcán megfigyelhető patkányinvázióra. Sok az elhagyatott
ingatlan, vagy az olyan udvarok, melyeket nem tartanak rendben.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Nincs ezzel kapcsolatos lakossági jelzés, megbolygatták ott a leégett házat véleménye szerint
onnan jöhetnek a patkányok, igazából mint önkormányzat mit kezdhet ezzel?
Hajzerné Oláh Ildikó:
Mi van a Fő utcán lévő elhanyagolt ingatlannal?
Szentpéteri Szabolcs jegyző:
A kemecsei járási hivatallal már felvette a kapcsolatot konzultált ez ügyben.
Több napirendi pont nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta.
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k.m.f.t.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző
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Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. május 7.

JEGYZŐK Ö YVE
a.) T á r g y s o r o z a t
b.) H a t á r o z a t a i : 46 - 48

Tárgysorozat

1./ Előterjesztés Nyírbogdány Község közvilágítás korszerűsítésére kiírt közbeszerzési eljárás
elbírálásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)

2./ Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer kiépítésére megadott árajánlatok elbírálására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)

3./ Előterjesztés Nyári gyermekétkeztetés
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Szóbeli előterjesztés alapján)

4./ Egyebek

Nyírbogdány, 2015. május 14.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

