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Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i
üléséről
Jelen vannak:
Balogh Tibor Zoltán polgármester
Hajzerné Oláh Ildikó
Támba Borbála
Szitár Emese
Buzák Zsolt
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
megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő testület ülése határozatképes, mivel a
megválasztott 7 fő testületi tagból mind a 7 fő jelen van.
Javasolja, a meghívóban szereplő napirendi pontok kívül a következő napirend
megtárgyalását.
- Előterjesztés Nyírbogdány - Gyártelep faház tetőfelújítására tett árajánlatok elbírálására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
A meghívóban szereplő napirendi pontot megtárgyalását 7 igen, az utólag felvett napirend
megtárgyalását 6 igen 1nem szavazattal fogadta el.
Napirend (1. tsp.):
Előterjesztés középületek kiemelt jelentőségű energetikai fejlesztése című
KEOP-5.7.0/15 pályázat végrehajtásához szükséges döntésekről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság is
megtárgyalta.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét a napirenddel
kapcsoltban.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A napirendet a bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal elfogadta és a képviselő-testület
felé is elfogadásra javasolja.

268

Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A középületek kiemelt jelentőségű energetikai fejlesztése című KEOP-5.7.0/15 pályázat
végrehajtásához szükséges döntéshez név szerint szavazzanak szükséges.
Kérdés hozzászólás nem volt a polgármester név szerinti szavazást kér a napirendhez.
Lisovszki Tamás képviselő:
Szitár Emese képviselő:
Támba Borbála:
Buzák Zsolt:
Hajzerné Oláh Ildikó:
Terdik Tibor:
Balogh Tibor Zoltán:

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
92/2015. (IX. 03.) határozat
a „Középületek energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárás
eredményének megállapításáról
A Képviselő-testület
1. Megállapítja, hogy a „Középületek energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési
eljárás eredményes.
2. Megállapítja, hogy
A NYÍR-FLOP-HOLDING Kft. (4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119. A. ép.)
ajánlattevő ajánlata érvényes.
3. A Bírálóbizottság döntési javaslatát és írásbeli szakvéleményét elfogadva a közbeszerzési
eljárás nyertes ajánlattevőjeként a NYÍR-FLOP-HOLDING Kft. (4400 Nyíregyháza,
Derkovits u. 119. A. ép.) ajánlattevőt nettó 103.352.700 Ft ajánlati árral hirdeti ki.
4. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést
kösse meg.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (2. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány-Gyártelep faház tetőfelújítására tett árajánlatok
elbírálására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
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Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság is
megtárgyalta.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét a napirenddel
kapcsoltban.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A napirendet a bizottság megtárgyalta és 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta és
a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 6 nem 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány község Önkormányzati
Képviselő-Testülete
92/2015. (IX. 03.) határozata
Nyírbogdány-Gyártelep faház tetőfelújítására tett árajánlatok elbírálására

A Képviselő-Testület:
1./ Önkormányzat tulajdonában lévő Nyírbogdány-Gyártelep 928/4 hrsz-ú faház
tetőszerkezetének felújítását határozta el.
2./ A munkálatok elvégzésével az egyező tárgyú ajánlatkérés alapján beérkezett részletességű
összességében legkedvezőbb árajánlatot adó Nyír-Flop Kft-t (4404. Nyíregyháza, Derkovics
u. 119/ bízza meg.
3./Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert, a vállalkozói ellátásáról szóló szerződés
aláírására.
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Nyírbogdány, 2015. szeptember 3.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elkívánja mondani, hogy az előző ülésekből is okulva a jövőre nézve tanulságos lesz ez az
eset. Lépjük előre ha arra van igény a kérésnek megfelelően fogja hozni a testület elé a
pályázatokat, a vállalkozói szerződés tervezetet a műszaki ellenőrrel kapcsolatos dolgokat.
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stb. Ha a testületnek arra van igénye tarthatjuk a délutáni órába is az üléseket, mindenben
partner, nem zárkózik el semmitől sem.
Lisovszki Tamás képviselő:
A szabályzat elkészítésnek a felvetését terjessze elő Terdik Tibor, ha a baj ezzel az, hogy ő
terjesztette elő. Az kell, hogy minden jól működjön!
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Nem ért ezzel egyet nem az a baj, hogy ki terjeszti elő, hisz az SZMSZ mosósítására tett
javaslatát is mind a két esetben elfogadtunk.
Értelme véleménye szerinte nem sok van, de ha beruházás lesz a jövőben akkor tanulva az
előzményekből így fogja előterjeszteni. Nem kell senkinek sem megsértődni kéri, hogy
nézzünk előre.
Terdik Tibor képviselő:
A délutáni üléssel az a baj, hogy nagyon beleszaladunk az késői órába. Ha csak öten tudunk
összejönni, akkor is határozatképesek vagyunk.
A falu és a gyártelep közötti út nagyon rossz állapotú, nagyon ráférne már a felújítás.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A kerékpárutat terveztessük-e?
A Pácini út felújítása tervbe van, komoly előkészület van folyamatban, még ebben a négy
évben sor kerül rá.
Támba Borbála:
A Dzsungel végében rendbe tett területen még ott maradt a homok kéri, hogy szállítsák el.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A földmérő által kimért és leütött karókat valaki kiszedte, beton oszlopokat fog a helyére
tetetni, mert ez már több mint felháborító. Az iskolánál is ki fogja méretni a területet, mert a
kerítéssel gond van.
A futballcsapatunk a megyei háromból visszaesett. A határozatot melyet a működésükhöz
szükséges nyomtató biztosítására hoztunk vissza kell vonnunk, mivel már nincs rá szükségük.
A pályánál lévő nyárfa már vágásra érett, ki lehetne termelni. Gondolkozni kell, hogy milyen
gyorsan növő fával lehetne pótolni. Rá lehetni bízni ezt a feladatok az erdészünkre Szilágyi
Istvánra hívjuk meg egy ülésre.

Több napirendi pont nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta.

k.m.f.t.

Balogh Tibor Zoltán

Szentpéteri Szabolcs
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polgármester

jegyző

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. szeptember 3.

JEGYZŐK Ö YVE

a.) T á r g y s o r o z a t
b.)
c.) H a t á r o z a t a i : 92

Tárgysorozat
1./ Előterjesztés középületek kiemelt jelentőségű energetikai fejlesztése című KEOP-5.7.0/15
pályázat végrehajtásához szükséges döntésekről
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
2./ Előterjesztés Nyírbogdány-Gyártelep faház tetőfelújítására tett árajánlatok elbírálására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

Nyírbogdány, 2015. szeptember 10.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

