Nyírbogdány Község Önkormányzata
2014. szeptember 4.

Képviselő-testületének

JEGYZŐK

Ö YVE

a.) T á r g y sor o z a t

b.) Hat áro z a t a i:

69 - 70

Tárgysorozat

1.1Előterjesztés Általános Iskola, Kulturális Központ és Tornacsarnok engedélyes terveinek
előkészítésére árajánlatokról
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

2./ Előterjesztés KEOP -2014-5.5.01K pályázat előkészítésére
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

Nyírbogdány, 2014. szeptember 15.
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Képviselő-testületének

201-L szeprember

-l-i

Jelen vannak:
Balogh Tibor Zoltán polgármcster
Törö Lászlóné
Hajzerné Oláh Ildikó
Terdik TibOI
Li, o szki Tamá .

Bórn Gábor
Buzik

Zsolt képviselők

Tanácskozási joggal megjelent:
Szentpéteri

Szaholcs jegyző

.1egyzőkönyvvezeti5:
Juhász Sándorné

köztisztvisclő

Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Köszöntötte a megjelent képviselő-testület
tagjait. valamint a tanácskozási joggal megjelentet.
Megállapította.
hogya
képx iselö testület ülése határozatképes.
mivel a megválasztou
7 10
testületi tagból mind a 7 fö jelen van.
Javasolta
a meghívóban
napirendek megtárgyalását.

sz replő

napirendi

pontok

megtárgyalásán

kív ül a következo

Eloterjesztés KHJI' -2014-5.5.0/K pál) ázat előkészítésére
EIi5adó: Balogh Tihor polgármester
(írásbeli előterjesztés
alapján)
A testiilet a meghívóban szercplö napirendi pontok valamint
megtárgyalását
7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

az utólag ismertetett

napirend

Napirend (1. tsp.):
Előt ijesztes Általános Iskola, Kulturális Központ és Tornacsarnok
engedélyes terveinek elkészítésére árajánlatokról
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
hogy a napirendet
a Pénzügyi
és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrzö
Bizottság
Felkéri a pénzügyi hizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleménvet.
Tájékoztatta továbbá d testületet, hogy a pénzügyi bizottság a ellenőrzést fog tartani el 20102014 évet átfogó gazdálkodá: aról.
Elmondta.

megtárgyalta.

Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyon nyilatkozatot

ElIeni5rző Bizottság Elnöke:

A bizott ág a napirendet
megtárgyalta
és az előterjesztéssel
kapcsolatban
javaslatot fogadott el. melynek elfogadását javasolja a képviselő testületnek is.
Az előt Ijesztés szcrinti határozati javaslatot 3 igen 2 nem szavazattal elfogadta
testületnek is elfogadásra javasolja.

2 határozati
cs a képx isclo
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A második határozat
- melyet a bizottság hozott a napirenddel kapcsolatban- az
értékbecslésre vonatkozik amit 5 igen szavazattal egyhangúlag javasol a képviselő testületnek.
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése észrevétele a napirenddel kapcsolatban.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület

7 igen nem szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő - Testülete
69/2014 (IX. hó 4. nap) határozata

Általános Iskola, Kulturális Központ és Tornacsarnok engedélyes terveinek elkészítésére
árajánlatokról

A Képviselő-testület:
1./ Általános Iskola, Kulturális Központ és Tornacsarnok engedélyes terveinek elkészítésére
egyező tárgyú ajánlatkérése alapján beérkezett ajánlatok közül az ETALON 2000 KFT
(Nyíregyháza, Szegfü u. 54.) 5.100.000.-ft+1.377.000.-ft
ÁFA összesen: 6.477.000.-ft
összegű ajánlatát fogadta el.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a Általános Iskola, Kulturális Központ és Tornacsarnok
engedélyes
terveinek
megrendelésére
és
a pénzügyi
teljesítéséhez
szükséges
kötelezettségvállalás aláírására és kifizetésére.
3./ Megbízza a polgármestert, hogy az 1. pontban tervezett beruházással kapcsolatban a 4521.
Nyírbogdány , Fő u. 1. szám alatti lakó ingatlan értékbecslését végeztesse el.
4./ Felhatalmazza
polgármestert a 3.) pontban foglalt feladat végrehajtása érdekében
szükséges valamennyi dokumentáció aláírására és kötelezettségvállalás teljesítésére.
Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (2. tsp.):
Előterjesztés KEOP -2014-5.5.0/K pályázat előkészítésére
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság megtárgyalta.
pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.

Felkéri a

Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
A bizottság a napirendet megtárgyalta és az előterjesztéssei kapcsolatban az elhangzott
javaslatokkal 5 igen szavazattal elfogadta és a képviselő testület felé is elfogadásra javasolja.
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Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület

7 igen nem szavazattal a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő- Testülete
70/2014 (IX. hó 4. nap) határozata
KEOP -2014-5.5.01K

pályázat előkészítésére

A Képviselő-testület:
1.) Nyírbogdány Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a
KEOP-2014-5.5.0/K pályázati konstrukcióra. A végleges pályázati feltételek függvényében az
alábbi fejlesztések megvalósítását tűzi ki célul:
a.)Nyírbogdány Község közigazgatási területén közvilágítás korszerűsítésére
Tervezett (becsült) beruházási költség: max. nettó 150 millió Ft.
Támogatási intenzitás: 100 %
Önerő : O Ft
2./ A pályázati dokumentáció elkészítésével megbízza a TENDER AUDITOR KFT. (1138.
Budapest, Meder utca 8. képviseletében: Szűcs Katalin) üzletfejlesztési menedzser
3.) Nyírbogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert
a pályázathoz szükséges egyeztetések lefoly tatására és a
dokumentumok bekérése, aláírására.

szükséges

4) Nyírbogdány Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
a projektmegvalósítás
támogatására (projektmenedzsment,
tájékoztatás és nyilvánosság)
szerződést kössön.
5./ Valamennyi e pályázattal kapcsolatos megállapodás, szerződés vagy kötelezettségvállalás
tervezetét aláírást megelőzően meg kívánja tárgyalni.
6.) Nyírbogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges az
elszámolható beruházási költség maximum 6%-át kitevő előkészítési költséget Nyírbogdány
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (ll.
06.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontjának be) alpontjában szerepelő
általános tartalék terhére biztosítja - utólagosan nyertes pályázat esetén.
7.) A projektmegvalósítás támogatására vonatkozó megállapodás legfeljebb a pályázati kiírás
által meghatározott elszámolható költségek erejéig köthető.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. szeptember
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Nyírbogdány, 2014.szeptember 3.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Egyebek:
Balogh Tibor Zoltán polgármester:
A Nemzeti Vágta futamainak sorsolására szeptember lO-én kerül sor, melyre meghívást
kaptak.
Kisvárdán a hétvégén (péntek-szombat)
Szent László napi vigaszságok elnevezésű
rendezvény lesz, erre az eseményre is érkezett meghívás. Nemcsak őket, hanem a környező
településeket is várnák, mivel-e rendezvény keretén belül szalagtűzésre kerül sor, a megjelent
települések vezetői tűznék föl aszalagot, - részletesen ismerteti a programot- .

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

k.m.f.t.

~fcibo(1
p gármester

