Bököny Község Képviselő-testülete
2011. július 04-i rendkívüli üléséről
644-14/2011.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai (100-103/2011.)

TÁRGYSOROZAT
1) Tájékoztató a Bököny településközpont rekonstrukciójára benyújtott pályázatokról.
/szóbeli előterjesztés/
Előadó: NYÍRBER Kft. ügyvezetője
2) Egyebek

Gyalogné Lovas Irén
polgármester
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JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 04. napján 11:30 órakor
megkezdett üléséről.
Szavazati joggal jelen vannak:
Gyalogné Lovas Irén
Dr. Horváth József
Dr. Komoróczy Péter
Marozsán Mihály
Papp Csaba
Taskó Miklós
Piskolczi Géza

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Gulyás József

jegyző

Gyalogné Lovas Irén polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket. A mai
napra kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitom. A Képviselő-testület
határozatképes.
Indítványozom, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő jegyzőkönyv-hitelesítőknek
Marozsán Mihály és Papp Csaba képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) Tájékoztató a Bököny településközpont rekonstrukciójára benyújtott pályázatokról.
2) Egyebek
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
100/2011. (VII.04.) önkormányzati
határozata
Napirend meghatározása
A Képviselő testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1)
Tájékoztató
a
Bököny
településközpont
rekonstrukciójára benyújtott pályázatokról.
2) Egyebek
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. Napirendi pont:
Tájékoztató a Bököny településközpont rekonstrukciójára benyújtott pályázatokról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester::
A „Bököny, Településközpont rekonstrukciója” tárgyú projekt kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési
eljárás lefolytatását a 82/2011.(V.12.) számú önkormányzati határozatunk értelmében a Nyírber Kft
folytatja le. Sajnos, Béres Csaba, a Nyírber Kft. ügyvezetője egyéb elfoglaltságok miatt nem tud jelen
lenni. A Nyírber Kft. ajánlatkérési eljárás keretén belül ajánlattételre kért fel három céget a projekt
kivitelezésére vonatkozóan. A felkérésben meghatározott időpontig, 2011. június 15-én 10 óráig
mindhárom felkért ajánlattevő benyújtotta ajánlatát. Az ajánlattevők:
- KÉT ÁCS Kft. 4251 Hajdúsámson – Sámsonkert, Heveder u. 20. Ajánlati ár (nettó): 14.386.032,-Ft
- ÉP-FLEX Kft. 4243 Téglás, Alkotmány u. 72.
Ajánlati ár (nettó): 18.789.128,-Ft
- CZELLÉR-BER Kft. 4030 Debrecen, Ghilányi u. 27.
Ajánlati ár (nettó): 16.570.256,-Ft

Az ÉP-FLEX Kft. és a CZELLÉR-BER Kft. ajánlata hiányosságokat tartalmazott, így hiánypótlásra
kaptak lehetőséget 2011. június 21. napján 16 óráig. Az ÉP-FLEX Kft. hiánypótlási
kötelezettségének határidőben eleget tett, a CZELLÉR-BER Kft. viszont nem teljesítette, így az
ajánlata érvénytelenné vált és az eljárás további szakaszában nem vett részt. A legkedvezőbb ajánlatot
tevő, azaz a KÉT ÁCS Kft. ajánlata megfelel az ajánlati dokumentációban megadott feltételeknek.
* Dr. Komoróczy Péter elhagyta az üléstermet.
Papp Csaba képviselő:
Mikor kezdik el a munkát?
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Július 11-én, és várhatóan október 11-én fejezik be.
Taskó Miklós képviselő:
A minőségellenőrzést is a Nyírber Kft. végzi?
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A minőségellenőrzést Galambosi Csaba műszaki szakértő végzi.
Ha nincs több hozzászólás, akkor kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy kézfenntartással jelezze,
aki elfogadja a Bököny településközpont rekonstrukciójára benyújtott pályázatokról szóló
tájékoztatót!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
101/2011. (VII. 04.) önkormányzati
határozata
Döntés a „Bököny településközpont rekonstrukciójára”
benyújtott pályázatokról
A Képviselő testület
a KÉT ÁCS Kft. (4251 Hajdúsámson-Sámsonkert,
Heveder u. 20.) ajánlatát az eljárás nyerteseként –
mint ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlatot –
javasolja döntéshozó felé kihirdetni az alábbiak szerint:
Ajánlati ár (nettó): 14.386.032,-Ft
Felelős: polgármester
Határidő: július 31.
2. Napirendi pont:
Egyebek
Áramforrás biztosítása a Piac területén
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A piac területén áramforrást kellene biztosítani, hiszen a húsárus sem tudja hűteni a húsokat. Az így
felmerülő 110-120 eFt kiadás az Önkormányzat „igazgatási tevékenység” szakfeladatán
rendelkezésünkre is áll; ezt kellene átcsoportosítanunk a „különféle egyéb dologi kiadásra”.
Taskó Miklós képviselő:
Egy piacon szükség van az áramra.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki támogatja azt, hogy áramforrást
biztosítsunk a piac területén!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
102/2011. (VII. 04.) önkormányzati
határozata
Döntés áramforrás biztosításáról a Piac területén
A képviselő-testület
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Támogatja a Piac területén történő áramforrás
biztosítását maximum 120 eFt összeg ellenében.
Elfogadja a felmerülő költségek biztosítását azáltal,
hogy az Önkormányzat „igazgatási tevékenység”
szakfeladatán
rendelkezésre
álló
összeget
átcsoportosítanunk a „különféle egyéb dologi
kiadásra”.

A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ bökönyi Intézményegységének
Bentlakásos Idősek Otthonának átfogó ellenőrzése
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A képviselő-testület a 68/2011. (IV.15.) önkormányzati határozatunkban a Dél-Nyírségi Szociális és
Gyermekjóléti Központ bökönyi Intézményegységének Bentlakásos Idősek Otthonának átfogó
ellenőrzéséről döntött. A határozat szerint egy külsős könyvvizsgálót kell keresnem maximum
200.000 Ft ellenében. Két könyvvizsgálót is felkerestünk jegyző úrral, de egyik sem jönne ki 200.000
Ft-ból. Mivel, ez a határozat június 30. napjával lejár, ezért azt javasolom, hogy a Pénzügyi Bizottság
az alpolgármester úr vezetésével folytassa le az Idősek Otthona átfogó ellenőrzését. Ha mindent
átnézünk, és esetleg hiányosságot találunk, akkor egy szakembert is bevonnánk.
Taskó Miklós képviselő:
Mennyire hozzáférhetőek ezek az adatok?
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Közérdekű adatok.
* Dr. Komoróczy Péter megérkezett az ülésterembe.
Dr. Horváth József alpolgármester:
Személyzeti problémák vannak az Idősek Otthonában.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A leltárral is gondok vannak. Most is eltűnt egy szivattyú.
Taskó Miklós képviselő:
A vizsgálat időbeli kiterjedését is meg kellene határoznunk. Javasolom, hogy 2008-tól 2011 júliusáig
tartó időszakra terjedjen ki.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a képviselő-testületet, hogy kézfenntartással jelezze, aki támogatja, hogy a Dél-Nyírségi
Szociális és Gyermekjóléti Központ bökönyi Intézmény-egységének Bentlakásos Idősek Otthonának
átfogó ellenőrzését Bököny Község Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága és Dr. Horváth
József alpolgármester folytassa le!
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
103/2011. (VII.04.) önkormányzati
határozata
A Dél-Nyírség Szociális és Gyermekjóléti Központ bökönyi Intézményegységének
Bentlakásos Idősek Otthonának átfogó ellenőrzése
A képviselő-testület
hatályon kívül helyezi a 68/2011.(IV.15.) határozatát.
támogatja, hogy a Dél-Nyírségi Szociális és
Gyermekjóléti
Központ
bökönyi
Intézményegységének Bentlakásos Idősek Otthonának átfogó
ellenőrzését Bököny Község Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága és Dr. Horváth József
alpolgármester folytassa le 2011. november 30.
napjáig.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: polgármester
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Több napirendi pont nem volt a polgármester bezárta az ülést.
Kmft.

Gyalogné Lovas Irén

Gulyás József

Polgármester

jegyző

Marozsán Mihály

Papp Csaba
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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