JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 27.-én
megtartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak:

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

Igazoltan távol:

Csontos Sándor
Köles Zoltán képviselők
Veres Istvánné alpolgármester

Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor, mivel a
napirenddel kapcsolatosan a mihamarabbi döntéshozatal szükséges.
Javasolja, hogy az alábbi napirendi pont kerüljön megtárgyalásra:
1. Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó közbeszerzési
eljárás megindításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Jelenlévők a napirendi pontot megtárgyalásra elfogadják.
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői
képviselők legyenek.

Kiss Józsefné és Koszorus Sándor

Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadták.
1. Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó közbeszerzési
eljárás megindításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A Képviselő-testület 75/2015. (IX.28.) számú határozatával döntött szociális tüzelőanyag
igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról.
Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímén
benyújtott támogatási igényünkkel kapcsolatban - BMÖGF/69-14/2015.támogató okiratban
foglaltak szerint - önkormányzatunk 13.011.150.- Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesült. A támogatás 683 erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlásához használható
fel.
A támogatási összeg nettó értéke eléri a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben
meghatározott értékhatárt a Kbt. 122/A.§. szerint dönteni kell az eljárás megindításáról.

Kiss Józsefné:
Nagy öröm, hogy nyert a pályázat és ez által ismét lehetőségünk lesz a rászoruló családok
számára segítséget nyújtani.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
87/2015. (X.27.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
a.) Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a„Helyi önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó árubeszerzés Nyíracsád település
számára”néven a közbeszerzési eljárást megindítja.
b.) Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárást a Kbt.
122/A §. szerinti eljárás keretében indítja meg.
c.) Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja az
ajánlattételi felhívás és dokumentáció tartalmát, mely alapján a közbeszerzési eljárás
megindítható.
d.) Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ajánlattételre az alábbi
kivitelezők meghívására tesz javaslatot:
-

Mercs János 4253 Nyíradony, Petőfi utca 10. sz.
Tel: 30/445-6030
Adószám: 77438489-1-29

-

Hudácskó Ferenc 4262 Nyíracsád, Kolozsvári u. 12.
Tel: 30/416-5565
E-mail: hudacskoferenc@gmail.com
Adószám: 47630592-02-29

-

Magyar István János 4262 Nyíracsád, Kassai u. 22. sz.
Tel: 30/415-1809
Adószám: 61656590-2-29
Egyéni váll. nyilvántartási szám: 4468219

Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt, hogy a beruházás megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
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Dr. Nagy János
polgármester
Kiss Józsefné
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