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Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 

2015. október 22-én megtartott rendkívüli ülésének 

 

a.) jegyzőkönyve: 1 

b.) tárgysorozata: 1-2. 

c.) határozatai: 146-148. 

d.)  rendelete: - 

 

                      459-39/2015. 

 

T Á R G Y S O R O Z A T 

 
 

 

1. Előterjesztés: Önkormányzati szolgálati gépjármű pályázat 

                                   Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

 

2. Előterjesztés: A „Sportöltöző építése az óvodai, iskolai és utánpótlás sport   

                      infrastruktúra –fejlesztés megvalósítása érdekében” – pályázat             

                      közbeszerzési eljárásának megindításáról 
                                  Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagydobos, 2015. november 08. 

         

 

 

        Kovács Gábor  

polgármester 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

 

Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2015. október 22-én megtartott  

üléséről. 

 

Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme  
 

Az ülés megjelent:  Kovács Gábor polgármester 

    Bódi Elek képviselő 

    Fazekas Sándor képviselő 

    Fekete László képviselő 

    Ferenczi Zoltán képviselő 

    Székelyné Mester Mária képviselő 

 

     Dr. Horváth László  jegyző 

 

 

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Az ülésről igazoltan távolmaradt  Giczei István 

képviselő. Számszerűen megállapítja a határozatképességet, az ülést megnyitja.    

 

 

Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.  

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

146//2015. (X.22.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

 

 

Tárgy /1.tsp/ Önkormányzati szolgálati gépjármű pályázat  

          Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A busz pályázathoz 10 millió Ft-ot kell felvenni az önkormányzatnak, mivel utófínanszírozott a 

pályázat. 2,7 millió Ft az önerő, ezt az összeget el kell utalni, de a mostani kisbuszt beszámítják, és 

akkor visszautalják ezt az összeget. 

 

Bódi Elek képviselő: 

A kamat ugyan úgy van mint az előző hitelfelvételnél? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen.  

Amennyiben nincs több hozzászólás, aki egyetért az általam elmondottakkal, kérem szavazzon. 
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A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

147//2015. (X.22.)  KT. számú határozata 

 

Önkormányzati szolgálati gépjármű pályázat 

 

 

A képviselő-testület  

 

Az Önkormányzati szolgálati gépjármű pályázat megvalósításához hitelt kíván 

felvenni. A korábbi gépjárművet önerőnek beszámítják. 

 

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a az eljárással kapcsolatos 

intézkedéseket tegyék meg.  

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

Tárgy /2.tsp/ A „Sportöltöző építése az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra –   

                      fejlesztés megvalósítása érdekében” – pályázat közbeszerzési eljárásának            

                      megindításáról 
                      Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A Nyírflop Holding nem túl korrekt módon elállt a szerződéstől. Jogilag megtehette ezt a lépést. Ki 

kell írni ezért egy új közbeszerzést és lezongorázni, mivel december 31-ig be kell fejezni a beruházást. 

Sajnos a hosszabbítást nem 100 %,  hogy megkapnánk. Beszéltem 1-2 céggel, szerintük be lehet 

fejezni határidőben. A pályázat alapján az önkormányzatnak 4 főt fel kellett venni, melynek költsége 1 

millió Ft.   

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A hosszabbítást meg kell kérni, vagy mehetne a kettő párhuzamosan, menjen a közbeszerzés, de a 

hosszabbítás is legyen megkérve.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Rendben indítsuk el a közbeszerzést, és párhuzamosan  megkérjük a hosszabbítást. Nem szeretném, ha 

elveszne ez a pályázat.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Mennyi idő a közbeszerzés? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

15 nap. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Félek az építkezéstől, télen nekiugrani, nem tudom jó-e. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Én azt  mondom kezdjük el, mert ha nem kapjuk mega a hosszabbítást nem valósul  meg a beruházás.  
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Bódi Elek képviselő: 

15 nap a közbeszerzés. Azért csináltuk februárban, hogy hamar menjen a dolog, és itt vagyunk.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem volt építési engedélyünk, körbe kellett járni mindenkit. A tervezők is ültek rajta, és a hivatalok is. 

Sajnos végig hitegetett a kivitelező is, hogy megcsinálja.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Ismerem Nyesti Szabolcsot a Nyírflopnál, én beszéltem is vele. Ő nyáron elkezdhette volna a munkát, 

de nem volt meg a jogerős építési engedély. Tudott volna embereket felvonultatni, várta, hogy mikor 

kell jönni. Most már értem, hogy miért nem lehetett benne Zoli a bizottságba. 22 millióról döntünk 20 

perc alatt. Ez kapkodás.  

 

Az jutott eszembe, hogy ezzel is úgy fogunk járni, mint a tökszínpaddal.    

 

Kovács Gábor polgármester: 

Kérdezd meg Szabit, hogy miért nem ért ide 4 hónap alatt aláírni a szerződést, végig csak hitegetett. Ő 

azt mondta, hogy jönnek ha meg van a építési engedély.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Ha most le lehet zongorázni 15-20 perc alatt, akkor miért nem lehetett zárt közbeszerzési eljárást 

lefolytatni tavasszal. Írtatok alá vállalkozási szerződést? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem ért ide, hogy aláírjuk.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Menet közben sem voltunk tájékoztatva erről az eljárásról, vagy arról, hogy áll az ügy.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Én mindig elmondtam, hogy állunk. 

Elkezdhetjük boncolgatni, hogy mért értünk idáig, de le kell zongorázni.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Mennyi hosszabbítást lehet kérni? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem tudom. 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Meg kell csinálni, nem lehet hagyni elveszni a pályázatot. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A téli munkával nem vagyok kiegyezve.  

 

Székelyné Mester Mária képviselő: 

Ha bele sem kezdünk, nincs esély a befejezésre.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Javaslom, indítsuk el a közbeszerzést, és a hosszabbítást is. Zoli, bizottsági tagnak szeretnél benne 

lenni? 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Igen.  
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Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy elindítsuk a közbeszerzési eljárást, kérem szavazzon. 

 

A képviselő  testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

  

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

148/2015. (X.22.)  KT. számú határozata 

 

a „Sportöltöző építése az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra –fejlesztés 

megvalósítása érdekében” – pályázat közbeszerzési eljárásának megindításáról 
 

 

Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Sportöltöző 

építése az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra –fejlesztés megvalósítása 

érdekében” – tárgyban bonyolítandó közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó 

javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az „Sportöltöző építése az óvodai, 

iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra –fejlesztés megvalósítása érdekében” – tárgyban 

bonyolítandó közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény - 

119.§- ára figyelemmel,- a 122/A. § bekezdése szerinti, hirdetmény közzététele nélküli  

eljárás keretében folytassa le, melynek állásáról, eredményéről adjon tájékoztatást a 

Képviselő- Testület a soron következő ülésén.  

 

Felelős: Kovács Gábor polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Horváth László 

                       polgármester                                         jegyző 

 

 


