Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. október 22.

JEGYZŐK

Ö YVE

a.) T á r g y sor o z a t
b.) Határozatai:

107-108

Tárgysorozat

1.1Előterjesztés KEOP-2015-5.7.0 Középületek kiemeltjelentőségű energetikai fejlesztése
projekt mérnöki feladatainak elvégzésére, műszaki ellenőrzésének és energetikai
tanúsítványának elkészítésére adott árajárilatok elbírálásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
.
( írásbeli előterjesztés alapján )
2./ Előterjesztés a KEOP-2015-5.7.0 Középületek kiemeltjelentőségű energetikai fejlesztése
projekt szakmai előkészítésén alapuló engedély nélküli kiviteli terveinek elkészítésére adott
árajánlatok elbírálásáról

Nyírbogdány, 2015. november 3.
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Készült:
üléséről

Nyírbogdány

Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. október 22-i

Jelen vannak:
Balogh Tibor Zoltán polgármester
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 megjelentet.
Megállapította, hogy a képviselő testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő
testületi tagból 6 fő jelen van.
Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását.
A testület a meghívóban
egyhangúlag elfogadta.

szereplő napirendi

pontok megtárgyalását

6 Igen szavazattal

Napirend (1. tsp.):
Előterjesztés KEOP-2015-5.7.0 Középületek kiemelt jelentőségű
energetikai fejlesztése projekt mérnöki feladatainak elvégzésére, műszaki
ellenőrzésének és energetikai tanúsítványának elkészítésére adott
árajánlatok elbírálásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogyanapirendet
a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta. Felkéri Terdik Tibort a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság
véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta és a pályázattal kapcsolatos mérnöki
feladatok elvégzésnek, műszaki ellenőrzésének és energetikai tanúsítványának elkészítésével
a NYÍRBER Beruházás szervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft ajánlatát fogadta
el 5 igen szavazattal és a képviselő-testület felé is ezt az ajánlatot javasolja elfogadásra.
Kérdés hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
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Nyírbogdány Község Önkormányzatának
Képviselő- Testülete
107/2015. (X. 22) határozata
KEOP-2015-5.7.0 Középületek kiemeltjelentőségű energetikai fejlesztése projekt mérnöki
feladatainak elvégzésére, műszaki ellenőrzésének és energetikai tanúsítványának elkészítésére
adott árajánlatok elbírálásáról
A Képviselő-Testület:
1./ A Környezeti és Energia Operatív program KEOP-2015-5.7.0 .Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése.,
című pályázatának
mérnöki
feladatainak
elvégzésére, műszaki ellenőrzésének és energetikai tanúsítványának
elkészítésével a
NYÍEBER Beruházás szervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft ( 4400
Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a) bízza meg.
2./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert a megállapodás aláírásával.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről Nyírbogdány Község Önkormányzata (4511. Nyírbogdány, Kéki
u. 2. képviseletében: Balogh Tibor Zoltán polgármester) továbbiakban: megbízó, valamint
Név:
)

NYÍRBER
(4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a
a továbbiakban vállalkozó között, az alábbi feladat ellátására:

, adószám:

1./ A megbízó megbízza a vállalkozót Nyírbogdány Község Önkormányzata a Környezeti és
Energia
Operatív
Program
KEOP-2015-5.7.0
.Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai fejlesztése" című pályázatának szakmai előkészítésén alapuló engedély
nélküli kiviteli terveinek elkészítésére.
2./ A kiviteli tervdokumentáció az alábbi önkormányzati tulajdonú épületekről készítendő
a.)Polgármesteri Hivatal 4511 Nyírbogdány, Kéki u. 2. ( 643/1 Hrsz)
b.)Közösségi Ház 4511 Nyírbogdány, Gyár u. 28. (961/5 Hrsz)
c.)Számítástechnikai terem 4511 Nyírbogdány, Fő u. 16. ( 406 Hrsz)
d.)Közösségi Tér 4511 Nyírbogdány, Gyártelep 928/4 Hrsz)
e.)Napraforgó Óvoda 4511 Nyírbogdány, Kőrösi Csoma S. u. 1. (643 Hrsz)
f.)Művelődési Ház 4511 Nyírbogdány ( 402/2 Hrsz )

310
2./ A fenti munkálatok teljesítési határidőben, maradéktalan és kifogástalan minőségű
elvégzése esetén, aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv és teljesítésigazolás alapján a vállalkozó
3.149.606.- ft+ÁFA vállalkozói díj illeti meg összesen: 4.000.000,-ft összegben.
3./ A vállalkozói díj a 2. pontban foglalt feltételek teljesülése esetén a vállalkozó Szabolcs
Takarékszövetkezetnél vezetett 68800099-11037637 számú számlájára banki átutalással kerül
megfizetésre.
4./ A munkálatok elvégzésének határideje: 2015. november 30.
5./ Jelen megállapodásban
figyelembe venni.

nem szabályozott kérdésekben a PTK irányadó rendelkezésit kell

Nyírbogdány, 2015. október 22.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

vállalkozó

Napirend (2. tsp.):
Előterjesztés a KEOP-2015-5.7.0 Középületek kiemeltjelentőségű
energetikai fejlesztése projekt szakmai előkészítésén alapuló engedély
nélküli kiviteli terveinek elkészítésére adott árajánlatok elbírálásáról
Előadó: Balogh Tibor Zoltán polgármester
( írásbeli előterjesztés alapján)

Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Elmondta, hogyanapirendet
a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta. Felkéri Terdik Tibort a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság
véleményét.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A bizottság a napirendet megtárgyalta és a Középületek kiemelt jelentőségű energetikai
fejlesztése projekt szakmai előkészítésén alapuló engedély nélküli kiviteli terveinek
elkészítésére adott árajánlatok közül az ETALON 2000 Kft. tervezési árajánlatát fogadta el,
amit elfogadásra javasol a képviselő-testület felé is.
Több kérdés hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta.

Nyírbogdány Község Önkormányzatának
Képviselő- Testülete
108/2015. (X. 22) határozata
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a KEOP-2015-5.7.0 Középületek kiemeltjelentőségű energetikai fejlesztése projekt szakmai
előkészítésén alapuló engedély nélküli kiviteli terveinek elkészítésére adott árajánlatok
elbírálásáról
A Képviselő-Testület:
A Környezeti és Energia Operatív program KEOP-2015-5.7.0 " Középületek kiemelt
jelentőségű épületenegetikai fejlesztése " című pályázatának szakmai előkészítésén alapuló
engedély nélküli kiviteli terveinek elkészítésével az ETALON 2000 Kft. ( 4400 Nyíregyháza,
Szegfű u. 54. ) bízza meg.
2./ Felhatalmazza Balogh Tibor Zoltán polgármestert a megállapodás aláírásával.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről Nyírbogdány Község Önkormányzata (4511. Nyírbogdány, Kéki
u. 2. képviseletében: Balogh Tibor Zoltán polgármester) továbbiakban: megbízó, valamint
Név:
, adószám:)

ETALON 2000 Kft.
(cím: 4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 54.
a továbbiakban vállalkozó között, az alábbi feladat ellátására:

1./ A megbízó megbízza a vállalkozót Nyírbogdány Község Önkormányzata a Környezeti és
Energia
Operatív
Program
KEOP-2015-5.7.0
.Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai fejlesztése" című pályázatának szakmai előkészítésén alapuló engedély
nélküli kiviteli terveinek elkészítésére.
2./ A kiviteli tervdokumentáció az alábbi önkormányzati tulajdonú épületekről készítendő
a.)Polgármesteri Hivatal 4511 Nyírbogdány, Kéki u. 2. ( 643/1 Hrsz)
b.)Közösségi Ház 4511 Nyírbogdány, Gyár u. 28. ( 961/5 Hrsz)
c.)Számítástechnikai terem 4511 Nyírbogdány, Fő u. 16. ( 406 Hrsz)
d.)Közösségi Tér 4511 Nyírbogdány, Gyártelep 928/4 Hrsz)
e.)Napraforgó Óvoda 4511 Nyírbogdány, Kőrösi Csoma S. u. 1. ( 643 Hrsz)
f.)Művelődési Ház 4511 Nyírbogdány ( 402/2 Hrsz )

2./ A fenti munkálatok teljesítési határidőben, maradéktalan és kifogástalan minőségű
elvégzése esetén, aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv és teljesítésigazolás alapján a vállalkozót
4.450.787.ft-+ÁFA vállalkozói díj illeti meg összesen 5.652.500.-ft összegben.
3./ A vállalkozói díj a 2. pontban foglalt feltételek teljesülése esetén a vállalkozó a Polgári
banknál vezetett 61200412-10035333 számú számlájára banki átutalással kerül megfizetésre.
4./ A munkálatok elvégzésének határideje: 2015. október 30.
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4.1 A munkálatok elvégzésének határideje: 2015. október 30.

5.1 Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a PTK irányadó rendelkezéseit kell
figyelembe venni.
Nyírbogdány, 2015. október 30.

Balogh Tibor Zoltán
vállalkozó

polgármester

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

k.m.f.t.

bolcs

