JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 2.-án
megtartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak:

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

Igazoltan távol:

Csontos Sándor
Köles Zoltán képviselők

Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy az alábbi napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra:
1. Előterjesztés a „KEOP – 2015 – 5.7.0 középületek kiemelt jelentőségű épület
energetikai fejlesztése konstrukció” projekt keretében az előzetes közbeszerzési
eljárás eredményhirdetéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
2. Különfélék.
Jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalásra egyhangúlag elfogadják.
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői Koszorus Sándor és Rácz Zoltán
képviselők legyenek.
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadták.
1. Előterjesztés a „KEOP – 2015 – 5.7.0 középületek kiemelt jelentőségű épület
energetikai fejlesztése konstrukció” projekt keretében az előzetes közbeszerzési
eljárás eredményhirdetéséről.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A benyújtott pályázatokat a közbeszerzési bíráló bizottság érvényesnek és eredményesnek
nyilvánítja és javasolja a határozati javaslatban foglaltak szerinti kivitelezőkkel a szerződés
megkötését.

Az elhangzottak után a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
58/2015. (VII.2.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
 a SZIB-ÉP „Építőipari” Kft. (4254 Nyíradony, Széchenyi u. 25.) és a T+ C
Company Kft. (4254 Nyíradony, Toldi u. 22.) közös ajánlatát illetve a RÉZ
ÚTÉPÍTŐ Kft. (4262 Nyíracsád, Malom u. 12/A.) ajánlatát érvényesnek
nyilvánítja,
 a SZIB-ÉP „Építőipari” Kft. (4254 Nyíradony, Széchenyi u. 25.) és a T+ C
Company Kft. (4254 Nyíradony, Toldi u. 22.) közös ajánlattevőket illetve a
RÉZ ÚTÉPÍTŐ Kft. (4262 Nyíracsád, Malom u. 12/A.) ajánlattevőt a kizáró
okok fenn nem állása illetve az ajánlattételi felhívásban meghatározott
pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmassági feltételek
alapján a szerződés teljesítésére alkalmasnak nyilvánítja,
 az eljárást eredményesnek nyilvánítja,
 az eljárás eredményeként az I. rész (Önkormányzati Óvoda energetikai
fejlesztése) esetében a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot adó
RÉZ ÚTÉPÍTŐ Kft. ajánlattevőt az eljárás nyerteseként hirdeti ki nettó
47.765.100 Ft ajánlati áron és a szerződés a RÉZ ÚTÉPÍTŐ Kft.
ajánlattevővel megköthető, azzal a feltétellel, hogy csak akkor lép hatályba,
mikor megrendelő (ajánlatkérő) a pályázatra vonatkozó Támogató
Okiratot/Támogatási Szerződést kézhez vette és az erről szóló hivatalos
értesítést a vállalkozóként szerződő fél (nyertes ajánlattevő) részére megküldte.
 az eljárás eredményeként a II. rész (Ligetalja Könyvtár energetikai
fejlesztése) esetében a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot adó
SZIB-ÉP „Építőipari” Kft. és a T+ C Company Kft. közös ajánlattevőt az
eljárás nyerteseként hirdeti ki nettó 17.839.200 Ft ajánlati áron, és a
szerződés a SZIB-ÉP „Építőipari” Kft. és a T+ C Company Kft. közös
ajánlattevővel megköthető, azzal a feltétellel, hogy csak akkor lép hatályba,
mikor megrendelő (ajánlatkérő) a pályázatra vonatkozó Támogató
Okiratot/Támogatási Szerződést kézhez vette és az erről szóló hivatalos
értesítést a vállalkozóként szerződő fél (nyertes ajánlattevő) részére megküldte.
 az eljárás eredményeként a III. rész (Polgármesteri Hivatal energetikai
fejlesztése) esetében a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot adó
RÉZ ÚTÉPÍTŐ Kft. ajánlattevőt az eljárás nyerteseként hirdeti ki
27.500.600 Ft ajánlati áron és a szerződés a RÉZ ÚTÉPÍTŐ Kft.
ajánlattevővel megköthető, azzal a feltétellel, hogy csak akkor lép hatályba,
mikor megrendelő (ajánlatkérő) a pályázatra vonatkozó Támogató
Okiratot/Támogatási Szerződést kézhez vette és az erről szóló hivatalos
értesítést a vállalkozóként szerződő fél (nyertes ajánlattevő) részére megküldte.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

2. Különfélék.
Dr. Nagy János polgármester.
Lakossági igény jelentkezett az önkormányzat irányába, mely szerint a házasságkötések
alkalmával a hangosítás olyan rossz minőségben történik a házasságkötő termünkben, mely
alapján a házasságkötések színvonalát, meghittségét csökkenti. Éppen ezért szükséges az
1999.-ben kiépített hangosítás cseréje. Azért fontos ilyen rendkívüli ülésen tárgyalni, mivel az
elkövetkezendő hétvégéken több házasságkötés lesz. Árajánlatokat kértünk, melyről kérem
jegyző asszonyt tájékoztassa a képviselő-testületet.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A házasságkötő terem hangosításával kapcsolatosan két árajánlat érkezett.
Newelan Kft. árajánlata 960.000.- Ft. Data System Control Kft. árajánlata bruttó 838.400.Ft. Ezen összegek tartalmazzák az eszközöket és a munkadíjat. Az említett berendezés bel- és
kültéren egyaránt használható.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
59/2015. (VII.2.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Nagy János
polgármestert, hogy a Data System Control Kft.-vel, - mint legalacsonyabb árajánlatot adóval
- szerződést kössön a házasságkötő terem hangosításának kiépítésére bruttó 838.400.- Ft.
összegben, melyet a 2015. évi költségvetés terhére a képviselő-testület biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Dr. Nagy János polgármester:
Hosszú folyamat és tárgyalás vége kezd kirajzolódni, mely szerint településünk központjában
lévő volt körzeti megbízotti irodát újból használná a rendőrség. Korábban már megtekintették,
bérleti szerződés megkötésére is sor került, melyről a testület korábban döntött. azóta kiépült
az internet kapcsolat lehetősége és most a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság használná. Ehhez
szükséges egy tisztasági meszelés, lámpabúrák cseréje, víz-gáz szerelési munkálatok,
függöny, sötétítő mosása, esetleges pótlása, szőnyegtisztítás, vizesblokk rendbetétele, egy
számítógép és egy laptop, valamint hozzájuk tartozó nyomtató beszerzése. Az ügyfelek
részére, asztal, kb. 6 szék beszerzése, kerékpártároló kiépítése, és zárcserék. Mindezek a
munkálatok elvégzése, beszerzése szükséges ahhoz, hogy megfelelő környezetben
dolgozzanak említett irodában.
Veres Istvánné:
Mikortól kezdi meg munkáját településünkön a körzeti emgbízott?
Dr. Nagy János:
Kapitány Úr elmondása szerint, amikor elkészülnek a munkálatok, az eszközök beszerzésre
kerülnek, ezt követően szeretnék birtokba venni.
Megjegyzem, hogy községünknek ez egy nagy előrelépése a közbiztonság területén, mivel
ezzel a lehetőséggel településünkön bizakodásunk szerint napi 8 órában működne szolgálat.

Kiss Józsefné:
Nagyon örülök annak hogy ennyi év után ismét lesz településünkön működő iroda.
Véleményem szerint minden olyan segítséget meg kell adni az önkormányzat részéről, hogy
megfelelő környezetben történjenek a jegyzőkönyvek felvétele, kihallgatások,
panaszfelvételek, stb.
Dr. Nagy János:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem a megerősítést. Folyamatban van a víz-gáz
szerelvények műszaki állapotának felmérése és egyéb szükséges anyagoknak a megvásárlása.
Előzetes számítások szerint kb. 500.000.-600.000.- Ft-ba fognak kerülni ezek a munkálatok,
de pontos összeget a végén tudok mondani, ezért erről a következő képviselő-testületi ülésen
tudok beszámolni.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
60/2015. (VII.2.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
önkormányzat a Kassai u. 1-3. sz. alatt található volt körzeti megbízotti iroda felújítását
elvégezze, az ehhez szükséges eszközöket megvásárolja és szakipari munkákat elvégeztesse.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a következő képviselő-testületi ülésen a
konkrét költségeket ismertesse, melyet 2015. évi költségvetése terhére a képviselő-testület
biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
kmf.
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jegyzőkönyv hitelesítő

