Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. július 31. 15.30 órától – 17.00 óráig a Képviselőtestület nyílt ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Dr. Bohus Gábor alpolgármester
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Dorkó György képviselő
Magyar János képviselő
Sági Tibor képviselő
Sipos Sarolta képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző –jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Horváth Vilmos Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke – nem jelent meg
Dorkóné Dévai Marianna pályázati irodavezető – jelen van
Pallagi Balázs pályázati ügyintéző – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja dr. Bohus Gábor és Magyar János képviselőtársakat. Egyetért-e ezzel a javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta, dr. Bohus Gábor és Magyar János képviselőket
jegyzőkönyv hitelesítőknek választotta.
Kormos Krisztián polgármester:
A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja elfogadásra. Egyetért-e az
elhangzott javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1. Javaslat "Molnárkalács készítő üzem kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban, a
kivitelező kiválasztására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
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2. Javaslat Borsodnádasd településen működő helyi választási bizottság és a nemzetiségi
szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző
3. Egyebek

1. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat "Molnárkalács készítő üzem kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban, a
kivitelező kiválasztására
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzat a Molnárkalács készítő üzem kialakítása tárgyú építési munka
kivitelezésére közbeszerzési eljárás indított, amelyre három ajánlattevőt keresett fel
ajánlattételre, az ajánlattételi határidőre 2 darab ajánlat érkezett, a Jánosik és Társai Kft. és a
Deberép Kft. ajánlata. Bíráló Bizottság javasolja, hogy a Jánosik és Társai Kft. kerüljön
kihirdetésre az eljárás győzteseként. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném a
véleményeket.
Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
„Molnárkalács készítő üzem kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban, a kivitelező
kiválasztását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
„Molnárkalács készítő üzem kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban, a kivitelező
kiválasztásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
71/2014. (VII.31.) számú határozat:
Tárgy:„Molnárkalács készítő üzem kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban kivitelező
kiválasztása
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy
„Molnárkalács készítő üzem kialakítása” tárgyú építési munka kivitelezésére irányuló
hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban kialakult eredmény, és a Bíráló
Bizottság javaslata alapján az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a Jánosik és Társai
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Kft. (1047 Budapest, Attila u. 34.) ajánlatát érvényesnek, összességében a legelőnyösebbnek
ítéli, és az eljárás nyerteseként hirdeti ki.
A kialakult eredmény alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
Önkormányzat képviseletében fenti tárgyú közbeszerzés tekintetében:
az a Jánosik és Társai Kft.-vel (1047 Budapest, Attila u. 34.)
kösse meg a vállalkozási szerződést.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

2. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat Borsodnádasd településen működő helyi választási bizottság és a nemzetiségi
szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására
Kormos Krisztián polgármester:
Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásának időpontját. Ezen a napon kerül lebonyolítására a
nemzetiségi önkormányzati képviselők választása is. A településen a nemzetiségi
szavazókörbe öt tagú szavazatszámláló bizottsági tag megválasztása szükséges, az alábbiak
szerint:
800. szavazókör:
Berki Gyula – tag, Kovácsné Boza Márta – tag, Cseh Károly – tag, Medve Attila – tag,
Leitner Csaba – tag,
A Helyi Választási Bizottság tagjai:
Czvack Imréné – tag, Ipacs Ferenc – tag, Porubszki Péter – tag, Jávorcsik Istvánné – póttag,
Hudik Krisztina – póttag.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
Borsodnádasd településen működő helyi választási bizottság és a nemzetiségi szavazókörben
működő szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
72/2014. (VII.31.) számú határozat:
Tárgy: Borsodnádasd településen működő helyi választási bizottság és a nemzetiségi
szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
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Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy
Borsodnádasd településen működő helyi választási bizottság és a nemzetiségi szavazókörben
működő szavazatszámláló bizottság tagjait a melléklet szerint választja meg.
Felelős: Burkovics Róbert jegyző
Határidő: értelemszerűen

3. Tárgyalt napirendi pont:
Egyebek
Javaslat „Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása az egykori Jegyzői házban” tárgyú
közbeszerzési eljárásban, a kivitelező kiválasztására
Kormos Krisztián polgármester:
Az építési munka kivitelezésére közbeszerzési eljárást indítottunk, három ajánlattevőt kértünk
fel ajánlattételre. Az ajánlattételi határidőre 1 darab ajánlat érkezett, a Jánosik és Társai Kft.
ajánlata. Az ajánlati felhívásban a beruházás nettó becsült értéke 34.522.000 Ft, az ajánlatuk
és a benyújtott költségvetés szerint a vállalási ár nettó 54.130.320 Ft. A Bíráló Bizottság
megtárgyalta és javasolja az eljárás eredménytelenné nyilvánítását. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, kérném a véleményeket.
Magyar János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a
„Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása az egykori Jegyzői házban” tárgyú közbeszerzési
eljárás eredménytelennek nyilvánítását.
Kormos Krisztián polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
„Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása az egykori Jegyzői házban” tárgyú közbeszerzési
eljárás eredménytelennek nyilvánítását, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
73/2014. (VII.31.) számú határozat:
Tárgy:„Helytörténeti gyűjtemény kialakítása az egykori
közbeszerzési eljárás eredménytelennek nyilvánítását

Jegyzői

házban”

tárgyú

Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
„Helytörténeti gyűjtemény kialakítása az egykori Jegyzői házban” tárgyú építési munka
kivitelezésére irányuló hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban kialakult
eredmény, és a Bíráló Bizottság javaslata alapján tekintettel arra, hogy az ajánlati ár jelentős
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mértékben meghaladja az e célra rendelkezésre álló anyagi fedezetet, az eljárást
eredménytelennek nyilvánítja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Kormos Krisztián polgármester:
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester a testületi
ülést bezárta.

k.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

dr. Bohus Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző

Magyar János
jegyzőkönyv hitelesítő

