JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 15.-én
megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:

Dr. Nagy János polgármester
Veres Istvánné alpolgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Csontos Sándor
Kiss Józsefné
Koszorus Sándor képviselők

Igazoltan távol:

Czapár Gábor
Köles Zoltán képviselők

Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Az ülés összehívására telefonon keresztül került sor, mivel a tárgyalandó napirendekben
azonnali döntéshozatal szükséges.
Javasolja, hogy az alábbi napirendek kerüljenek megtárgyalásra:
1. Előterjesztés a „Savanyító üzem létesítése Nyíracsád településen tárgyú projekt kivitelezési
feladatainak
ellátása”
című
pályázattal
kapcsolatos
közbeszerzési
eljárás
eredményhirdetéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
2. Előterjesztés a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ által elnyert „Élménytudás-műveltség” a nyíracsádi és környékbeli gyermekek számára TÁMOP-3.2.13-12/1-20130038 pályázatának előlegkérelméről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
3. Előterjesztés a Petőfi Sportegyesület által
öntözőberendezés) vételárának megelőlegezésére.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

elnyert

pályázat

(fűnyíró

traktor,

Jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalásra egyhangúlag elfogadták.
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői
képviselők legyenek.

Kiss Józsefné és Csontos Sándor

Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadták.
1. Előterjesztés a „Savanyító üzem létesítése Nyíracsád településen tárgyú projekt
kivitelezési feladatainak ellátása” című pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás
eredményhirdetéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Dr. Nagy János polgármester:
A savanyító üzem létesítése tárgyában benyújtott pályázatunk nyert, azonban az elnyert
támogatás és az önkormányzat által biztosított önerő eléri azt az értékhatárt, amely alapján
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
Nagyné Jobbágy Piroska:
A képviselő-testület korábban döntött a közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi
felhívás kiküldése megtörtént, az ajánlattételi határidő lejártáig egy ajánlat érkezett. A
pályázat az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempontoknak megfelel, így a
bíráló bizottság megállapította, hogy nyertesnek ki lehet hirdetni.
Veres Istvánné:
Az ajánlat hová érkezett?
Nagyné Jobbágy Piroska:
Az ajánlatok a bonyolítóhoz érkeztek.
Veres Istvánné:
A borítékbontáson a közbeszerzést bonyolító van jelen és ezt követően ül össze a bíráló
bizottság.
Nagyné Jobbágy Piroska:
A döntést a képviselőt-estület hozza a bíráló bizottság javaslata alapján. A közbeszerzési
eljárásról szóló jogszabály alapján kell, hogy legyen bíráló bizottság.
Dr. Nagy János polgármester:
Sok településen ez úgy működik, hogy a képviselő-testület a polgármesterre ruházza rá a
döntést. A bonyolító a Jogi és Szaktanácsadó Kft., melynek Debrecenben van a székhelye.
Annak, hogy a pályázatok helyileg hová érkeznek és hol történik a borítékbontás,
végeredményben nincs jelentősége.
Koszorus Sándor:
A 22.686.000.- Ft a nettó költség, ez mit tartalmaz? Az épület a miénk, akkor jó lenne az
egész tetőszerkezetet rendbe tenni, azt a részt is, ahol a fogorvos van. Mindenképpen az lenne
a fontos, hogy egységes legyen a tető az épületen.
Nagyné Jobbágy Piroska:
Előzetesen előkészített előterjesztés alapján tud ebben a képviselő-testület dönteni, ehhez ki
kell számolni, hogy mennyibe kerülne az, ha az egész épületen egységes tetőszerkezet lenne.
A pályázat egyébként utófinanszírozott, most biztos, hogy nem lesz annyi pénz, hogy ki
tudjuk fizetni, fel kell rá készülnünk, hogy hitelt kell felvennünk.
Kiss Józsefné:
Megengedi-e a Kormány az önkormányzatnak a hitel felvételét?
Dr. Nagy János polgármester:
Ha nem a működőképességhez kell a hitel, akkor nincs akadálya.
Koszorus Sándor:

Mikor kerül átadásra a Sport utca?
Dr. Nagy János polgármester:
Szeptember elején megkötjük a szerződést, ezt követően kezdődnek a munkák, melyet
október végéig be kell fejezni. Közben folyik a temetőnél a kerítés építés.
Koszorus Sándor:
Tolókaput javaslok felszerelni. Építkezéseknél célszerű a vállalkozóval szemben bizonyos
összeget visszatartani a garancia lejártáig.
Dr. Nagy János polgármester:
Felelősség biztosítás kell, hogy legyen a vállalkozó részéről.
Veres Istvánné:
Jó lenne az urnás részt is rendbe rakni a temetőben.
Dr. Nagy János polgármester:
Az urnás rész is rendbe lesz téve, mindenki számára látogatható lesz.
Visszatérve a Savanyító üzemre, a költségekhez 10 %-ot kell hozzátennünk, az összeg egy év
működési költséget is magában foglal.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
86/2014. (VIII.15.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Vállalkozási Szerződés „Savanyító üzem létesítése Nyíracsád településen tárgyú projekt
kivitelezési feladatainak ellátása” - tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlati szakasz
elbírálása tárgyában a Kbt. 122/A § szerinti közbeszerzési eljárás tekintetében Nyíracsád
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bíráló bizottság javaslata alapján az alábbi döntést
hozza:

-

A tárgyi eljárás eredményes.

-

A Réz Útépítő Kft. (4262 Nyíracsád, Malom utca 12/A) ajánlata érvényes.

-

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot a Réz Útépítő Kft.
Ajánlattevő tette.

-

Az eljárás nyerteseként a Réz Útépítő Kft. (4262 Nyíracsád, Malom utca 12/A)
Ajánlattevő kerül kihirdetésre, és a kötendő vállalkozási szerződés a Réz Útépítő
Kft. Ajánlattevővel kerül megkötésre.

-

A Képviselő-testület felkéri, és egyben felhatalmazza a polgármert, hogy az Réz
Útépítő Kft. Ajánlattevővel a tárgyi eljárás vonatkozásában kötendő vállalkozási
szerződés aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester

2. Előterjesztés a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ által elnyert „Élménytudás-műveltség” a nyíracsádi és környékbeli gyermekek számára TÁMOP-3.2.13-12/12013-0038 pályázatának előlegkérelméről.

Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ „Kulturális Intézmények részvétele a
tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában„ c. pályázati felhívás keretében „Élmény-tudás műveltség” a nyíracsádi és környékbeli gyermekek számára című, TÁMOP -3.2.13 - 12/12013-0038 azonosító számú pályázata 2013. szeptember 24-én pozitív elbírálásban és
23.308.267 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A projekt megvalósítása 2014.01.01. – 2014.12.31. között tart. A Támogatói Okirat 2014.
április 1-én lépett hatályba.
5.827.066 Ft előlegigénylés jóváhagyásának dátuma 2014. április 2., mely összegből
kiegyenlítésre került az Önkormányzat 3.800.000 Ft pályázati költségek átmeneti fedezésére
jóváhagyott előlege.
A Pályázó részéről 4.531.448 Ft összegű kifizetési igénylésről szóló kérelem érkezett be a
Közreműködő Szervezethez 2014. június 3-án.
A hosszú ideig tartó bírálati idő alatt beérkezett és lejárt határidejű vállalkozói számlák,
megbízási illetve munkadíjak halmozódtak fel, várakoznak pénzügyi kiegyenlítésre.
Ezért szükség lenne a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ, mint Pályázó részére
2.000.000 Ft előleg az önkormányzat részéről, mely összeg az elszámolás jóváhagyását
követően kerül visszafizetésre.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az
alábbi határozatát:
87/2014. (VIII.15.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntése alapján az „Élmény-tudásműveltség” a nyíracsádi és környékbeli gyermekek számára TÁMOP -3.2.13 - 12/1-20130038 pályázati forrás következő részletének átutalásáig megelőlegez 2.000.000 Ft.-ot a
pályázati költségek aktuális kifizetésére a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ
OTP Banknál vezetett 11738008-15765901 számú főszámlához tartozó 11738008-1576590110030008 számú pénzforgalmi projekt alszámlára átutalva.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy az átutalásról a gazdálkodási iroda útján
gondoskodjon.
Határidő:
2014. augusztus 21.
Felelős:
Dr. Nagy János polgármester
3. Előterjesztés a Petőfi Sportegyesület által elnyert pályázat (fűnyíró traktor,
öntözőberendezés) vételárának megelőlegezésére.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A Petőfi Sportegyesület fűnyíró traktor, öntözőberendezésre nyújtott be pályázatot. Az elnyert
támogatás még nem érkezett meg, azonban az Egyesület elnöke szerint elengedhetetlenül
fontos lenne a pálya állapotának fenntartásához a fenti eszköz beszerzése. Ehhez kéri, hogy a
képviselő-testület 989.795.- Ft-ot, valamint 424.198.- Ft önerőt előlegezzen meg, melyet a
pályázati pénz megérkezését követően visszafizet az Önkormányzat számlájára.

Kiss Józsefné:
Mivel legfontosabb a fűnyíró traktor beszerzése, ezért javaslom, hogy az arra elegendő
összeget biztosítsuk az Egyesület számára.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
88/2014. (VIII.15.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sportegyesület által elnyert
pályázati támogatás megérkezéséig megelőlegezi az Egyesület számára a pályázatban
szereplő fűnyíró traktor bruttó összegét.
Az Egyesület vállalja, hogy az előlegként átutalt összeget 2014. december 31-ig az
Önkormányzat számlájára visszafizeti.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy az átutalásról a gazdálkodási iroda útján
gondoskodjon.
Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Különfélék:
Dr. Nagy János polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Nyíracsádi Népdalkör azzal a
kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy az augusztus végén tartandó népdal minősítő
versenyen való részvételükhöz az utazási költségeikhez járuljon hozzá.
A népdalkör részre 50.000.- Ft támogatás odaítélését javaslom.
A képviselő-testület a javaslattal egyetért és 5 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
89/2014. (VIII.15.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyíracsádi Népdalkör részére népdal
minősítő versenyen való részvételük utazási költségeihez 50.000.- Ft támogatást biztosít 2014.
évi költségvetése terhére.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről gondoskodjon.
Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
kmf.
Dr. Nagy János
polgármester
Csontos Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagyné Jobbágy Piroska
jegyző
Kiss Józsefné
jegyzőkönyv hitelesítő

