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Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 22-i
rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:
Balogh Tibor Zoltán polgármester
Szitár Emese
Lisovszki Tamás
Buzák Zsolt
Tanácskozási joggal megjelent:
Szentpéteri Szabolcs jegyző
Jegyzőkönyvvezető:
Demjén Gáborné köztisztviselő
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Köszöntötte a megjelent testület tagjait. Megállapította, hogy a Képviselő-testület ülése
határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő testületi tagból 4 fő jelen van.
Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pont megtárgyalását, valamint javasolta az alábbi
napirendi pont felvételét és megtárgyalását.
2./ Javaslat Buzák Zsolt képviselő megbízása az elkerülő út munkálatainak elvégzéséhez
szükséges árajánlat kérésére
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Az elkerülő út dolga nagyon égető. Buzák Zsolt képviselő mondta, hogy nem nyugtató az
árajánlat. A Szabados Kft. nem kíván részt venni. Ezért javaslom napirendi pontra venni,
hogy a Képviselő-testület bízza meg Buzák Zsolt képviselőt árajánlat megkérésével, mivel
mondta, hogy neki is van ismeretség olyan cégekkel, amelyek ezeket a munkálatokat
elvégzik. Próbáltam utána nézni, de nem tudok más olyan céget, akik táblát tudnak kirakni.
Buzák Zsolt:
Tételes árajánlatot a Szabados Kft. nem akar adni. Amit az e-mailbe leírtam, azt írtam, amit
Polgármester Úr mondott. Javaslom, hogy írja ki az önkormányzat pályázatba a szerződési
feltételekkel együtt. Sokkal nagyobb dolog, mint egy árajánlat kérése, pályázatot megér. Ezt
nem tudom bevállalni, szerződést nem tudok írni.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Azok alapján kell árajánlatot kérni, amiket testületi ülésen mondtál, amit Jegyző Úr elküldött.
A szerződést majd Jegyző Úr elkészíti.
Lisovszki Tamás:
Nem kell túldramatizálni a helyzetet. Megvannak az árajánlatok. Akinek javaslata van, vagy
Buzák Zsoltnak van ismerős partnercég, akkor azokat továbbítja Jegyző úr részére és a
szokásos módon Jegyző Úr vagy Polgármester Úr megkéri az árajánlatot.
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Balogh Tibor polgármester:
Mindig elfogadom a negatív kritikákat. Már dönthettünk volna. A Szabados Kft-vel
egyetértek, ez bizalmatlanság. Van annyi munkájuk, hogy nekik ez nem hiányzik. A régi
kapcsolatra való tekintettel mondta azt, hogy megcsinálják.
Lisovszki Tamás:
2. napirendi pont felvételét nem támogatom.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A meghívóban szereplő napirendi ponton kívül kérem, szavazzunk a második napirendi pont
felvételéről, mely Buzák Zsolt megbízása az elkerülő út munkálatainak elvégzéséhez
szükséges árajánlat kérése.
1 igen 3 nem szavazattal a Képviselő-testület nem vette fel 2. napirendi pontként
megtárgyalni Balogh Tibor Zoltán polgármester javaslatát Buzák Zsolt megbízására az
elkerülő út munkálatainak elvégzéséhez szükséges árajánlat megkérésére.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a meghívóban szereplő
napirendi pont megtárgyalását.

Napirend (1. tsp.):
Előterjesztés TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés – Piactér projekt
benyújtásához szükséges tervezői árajánlatok elbírálására
Előadó:Balogh Tibor Zoltán polgármester
( Írásbeli előterjesztés alapján)

Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottsága a napirendi pontot megtárgyalta,
megkérem Buzák Zsolt képviselőt, tájékoztassa a testületet a bizottság döntéséről.
Buzák Zsolt:
A tervezői ajánlat elbírálása megtörtént. 3 ajánlat érkezett. A KÖZÉPÜLET TERVEZŐ 99’
Kft., a Szabolcsterv Kft, valamint a Total-Bau Tervező, Értékbecslő és Beruházó Kft.
nyújtotta be ajánlatát. A legkedvezőbb ajánlatot a KÖZÉPÜLET TERVEZŐ 99’ Kft. adta,
melyet a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadott és a Képviselő-testület részére
elfogadásra javasolja.
Egyéb hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsárja a napirendet.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:

130

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
42/2016. (IV.22.) határozata
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés – Piactér projekt benyújtásához szükséges tervezői
árajánlatok elbírálására
A Képviselő-testület:
1./ A 3db beérkezett ajánlat közül a legkedvezőbb ajánlatot adó KÖZÉPÜLET TERVEZŐ
99’ Kft. által adott árajánlatot elfogadja az alábbiak szerint:
A pályázati tervek elkészítésének díja:
820.000.-Ft +27% ÁFA Ft = 1.041.400.-Ft
Az engedélyezési tervek elkészítésének díja:
1.400.000.-Ft + 27% ÁFA Ft = 1.778.000.-Ft
A kiviteli tervek elkészítésének díja:
3.480.000.-Ft + 27% ÁFA Ft = 4.419.600.-Ft
A tervezői művezetés díja:
1.980.000.-Ft + 27% ÁFA Ft = 2.514.600.-Ft
2./ Megbízza Balogh Tibor Zoltán polgármestert a KÖZÉPÜLET TERVEZŐ 99’ Kft.-vel
való megállapodáshoz szükséges minden dokumentum aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester

Nyírbogdány, 2016. április 22.

Balogh Tibor Zoltán sk
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk
jegyző
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Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Megkérem Buzák Zsolt képviselőt, hogy Jegyző Úr részére rövid határidőn belül adja le az
általa ismert cégeknek az adatait, hogy a következő testületi ülésen tárgyaljuk az elkerülő út
ügyét, amint megérkezik az árajánlat.
Több napirendi pont nem volt. A polgármester a testületi ülést bezárta.

k.m.f

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

Szentpéteri Szabolcs
jegyző
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Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 22-i
rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYVE
H a t á r o z a t a i : 42

TÁRGYSOROZAT

1./ Előterjesztés TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés – Piactér projekt benyújtásához
szükséges tervezői árajánlatok elbírálására
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)

Nyírbogdány, 2016. április 22.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

