JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2008. május 06-án megtartott rendkívüli ülésén

Az ülés helye:

Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal
nagy tanácsterem
Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

Jelen vannak:

Miskolczi József polgármester,
Abronits Tamás, Fleith Péterné, Gelencsér Géza, Herdy Győző
Péter, Hermann Szilveszter, Ölveczki Károly, Reményi Károlyné
és Szlávik József képviselők

Kimentette magát: Balázs István, Belányi Elemérné, Czap Zoltán,
dr. Fekete György, dr. Völner Pál
Meghívottak:

Dr. Molnár Lívia aljegyző
Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető
Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
Urbán Gábor műszaki főmunkatárs
Csajbók László műszaki ügyintéző
Kondár Lászlóné titkársági főelőadó
Szabó András Nyerges TV

Miskolczi József polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a
megjelenteket, megállapítja, hogy 9 fő képviselő jelen van, az ülés
határozatképes, és azt 1630 órakor megnyitja.
Napirend:
1.) Városi közétkeztetési közbeszerzési eljárást lezáró döntéshozás
Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
2.) Bóbita Óvoda felújítása – CÉDE pályázat
Előadó: Urbán Gábor műszaki főmunkatárs
3.) Felszabadulás téri útfelújítás – TEUT pályázat
Előadó: Urbán Gábor műszaki főmunkatárs
4.) Kernstok Károly Általános Iskola Kossuth Lajos utcai épületének felújítása –
CÉDE pályázat
Előadó: Csajbók László műszaki ügyintéző
Miskolczi József: Négy napirendi pontot kértek a kollégák megtárgyalni, ami a
meghívóban szerepel. Kéri, aki elfogadja a rendkívüli ülés napirendi pontjait, kérem,
kézfelemeléssel jelezze!
99/2008. (V. 07.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 9 igen szavazattal
Elfogadja a napirendi pontokat.
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1.) Városi közétkeztetési közbeszerzési eljárást lezáró döntéshozás
Miskolczi József: Térjünk rá az első napirendi pontra. A napirend előterjesztője
Fekete Márton. A Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta a témát, átadom a szót
Herdy Győző Péternek.
Herdy Győző Péter: Elég nagy szórással adta be a három társaság az árajánlatot. A
MA Lernics Kft. részéről kicsit érthetetlen az ár, messze nem váltotta be a
reményeket. A Bartos Kft. azt az árszintet tudja nyújtani, ami tavaly volt, pár százezer
forintos eltéréssel. A Brilla és Tischner Bt. adta a legkedvezőbb ajánlatot. Átnézték
az ajánlatokat. A Brilla nagyon részletesen, mindenre kiterjedő ajánlatot adott, a
bizottság ezt az ajánlatot tartja elfogadhatónak, és a testületnek is ezt ajánlják
elfogadásra.
Szlávik József: Mikortól indulna az új cég, hogy fel tudjanak rá készülni, mert a jövő
héten már csak gyerekeknek főznek.
Ölveczki Károly: Volt valaki megnézni a Brilla konyháját Táton, mert ez egy Bt..
Valóban van annyira erős, hogy ekkora főt el tudjon látni?
Fleith Péterné: A minőség iránt érdeklődött valaki?
Hermann Szilveszter: Mit tudunk tenni, ha a szerződés megkötését követően árat
akarnak emelni? Hogy tudjuk ezt megfogni?
Fekete Márton: Május 16-án írják alá a szerződést, és 19-től szolgáltatna a
szolgáltató, lesz három napja, hogy felkészüljön a főzésre. Nem voltak Táton
megnézni a Brilla technológiáját és felszerelését. A csatolt referenciák alapján úgy
gondoltuk tudja szolgáltatni azt a színvonalat, amit elvárunk. Olyan referenciát csatolt
a környező településekről, ami a kiírásnak megfelel. A táti polgármestertől kaptak
referenciát, nem csak a szükséges adatokkal van feltöltve, hanem valóban dicsérő
szavakat mondtak, ezek az információk alátámasztják, hogy jó szolgáltatót kapunk.
A szállítási szerződés tervezet annyira szigorú szabályozott, hogy ezeket a
kérdéseket kezeli. Megemlíteném, hogy végül egyéb helyzet bármikor előállhat, nem
életbiztosítás.
Gelencsér Géza: Milyen időtartamra szólna a szerződés az eddigi tapasztalat
alapján.
Fekete Márton: Határozatlan idejű a szerződés, 90 napos felmondási idővel.
Miskolczi József: Ha ezek a trendek folytatódnak, nem lehet arra számítani, hogy
ne legyen ezen felül is áremelés. Ha kedvezőtlen tendenciák következnek be nem
mindegy, hogy milyen százalékot emelnek. Én sem hallottam rosszat a Brilláról.
Ezzel együtt bármi előfordulhat.
Szlávik József: Utána érdeklődött Mogyoróson, csak dicsérő szavakat hallott róluk.
Úgy a terítékről, mint a mennyiségről, csak elismerő szavakat mondtak róluk. Nagy
partiszervízzel rendelkeznek.

3

Reményi Károlyné: Utána érdeklődtem én is, csak jókat hallottam.
Miskolczi József: Úgy gondolom tisztességgel előkészítették az előterjesztést, akik
ezzel foglalkoztak. Aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat a.)
pontjával és az ahhoz tartozó 2. ponttal, kérem kézfelemeléssel jelezze!
100/2008. (V.6.) számú határozat:
Nyergesújfalu város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 9 igen szavazattal
1.) Kinyilvánítja a közétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás
nyertesévé a Brilla és Tischner Bt.-t.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. május 16.
Felelős: Miskolczi József polgármester
2.) Bóbita Óvoda felújítása – CÉDE pályázat
Urbán Gábor: Mind a három pályázathoz a saját rész a 2008-as költségvetésben
rendelkezésre áll, nem plusz pénzről van szó, csak formai határozatról.
Gelencsér Géza: Amennyiben remélhetőleg nyerünk a pályázaton, van-e elképzelés
az időaspektusra?
Miskolczi József: Úgy tudom a pályázat beadása után saját felelősségre el lehet
kezdeni a felújítást. Maximum figyelembe kell venni a szünetet.
Urbán Gábor: Amennyiben nem nyernénk a pályázaton, úgy az külön testületi
döntést igényel.
Abronits Tamás: Tervezői költség alapján készült?
Urbán Gábor: Az óvodában már tavaly is volt vizesblokk felújítás. A pályázat bekért
árajánlat alapján készült. Itt 1 db vizesblokk felújításáról van szó. Természetesen ezt
meg kell versenyeztetni, talán a verseny alapján a versenyár még olcsóbb lesz.
Miskolczi József: Kérem, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze!
101/2008. (V.6.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 9 igen szavazattal
1.) Úgy határozott, hogy a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács által meghirdetett CÉDE támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: Bóbita Óvoda felújítása.
A fejlesztés megvalósulási helye: Nyergesújfalu, Bóbita Óvoda
Május 1. tér 11. (439/28 hrsz.)
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A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Támogatásból igényelt összeg
Egyéb támogatás
Egyéb forrás
Összesen:

2008. év
7.430.958,- Ft
11.146.438,- Ft
18.577.396,- Ft

2.) A képviselő-testület a 2008. évi saját forrás összegét, azaz bruttó
7.430.958,- Ft-ot a 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II.15.)
számú költségvetési rendeletében biztosítja.
3.) Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős: Miskolczi József polgármester
3.) Felszabadulás téri útfelújítás – TEUT pályázat
Gelencsér Géza: Ez az elmúlt évi átadott útszakasz folytatása.
Urbán Gábor: Ez a Felszabadulás téri útszakasz, az Ady utcát és a Felszabadulás
utcát köti össze, nagyon rossz állapotban van, ez az egy maradt el a Felszabadulás
téren, ami nem került felújításra.
Hermann Szilveszter: Eső idején több helyen megáll a víz. Ez része a felújításnak,
vagy később újra kell valamit tenni? Jó lenne egyúttal ezt is megcsinálni.
Urbán Gábor: A pályázatba a csapadékvíz elvezetését nem lehetett szerepeltetni,
de tervezzük a csapadékvíz elvezetési probléma megoldását ennek a szakasznak.
Miskolczi József: Javasolom az előterjesztés elfogadását. Kérem, aki ezzel
egyetért, kézfelemeléssel jelezze!
102/2008. (V.6.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 9 igen szavazattal
1.) Úgy határozott, hogy a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács által meghirdetett TEUT támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: Felszabadulás tér-i útfelújítás.
A fejlesztés megvalósulási helye:
Nyergesújfalu, Felszabadulás tér 583 hrsz.
A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás

2008. év
4.947.072,- Ft
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Hitel
Támogatásból igényelt összeg
Egyéb támogatás
Egyéb forrás
Összesen:

4.947.072,- Ft
9.894.144,- Ft

2.) A képviselő-testület a 2008. évi saját forrás összegét, azaz bruttó
4.947.072,- Ft-ot a 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II.15.)
számú költségvetési rendeletében biztosítja.
3.) Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős: Miskolczi József polgármester
5.) Kernstok Károly Általános Iskola Kossuth Lajos utcai épületének felújítása
– CÉDE pályázat
Miskolczi József: Bemutatja Csajbók László műszaki ügyintézőt, aki a napirendi
pont előterjesztője.
Szlávik József: Mikor lehetne kezdeni a felújítást, mert június végéig tulajdonképpen
működik az uszoda.
Csajbók László: Az iskola, illetve az óvoda kezdésre már készen lesznek a
felújítások.
Gelencsér Géza: Ki lesz a kivitelező?
Miskolczi József: Aki megnyeri a versenytárgyalást. Kérem, aki elfogadja az
előterjesztést, az kézfelemeléssel jelezze!
103/2008. (V.6.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 9 igen szavazattal
1.) Úgy határozott, hogy a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács által meghirdetett CÉDE támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: Kernstok Károly Általános Iskola, Kossuth Lajos 89.
szám alatti épület, uszoda, udvar felújítása
A fejlesztés megvalósulási helye: Nyergesújfalu, Kernstok Károly
Általános Iskola, Kossuth Lajos utca 89. (belterület hrsz: 100)
A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Támogatásból igényelt összeg
Egyéb támogatás

2008. év
4.826.627,- Ft
7.239.940,- Ft
-

6

Egyéb forrás
Összesen:

12.066.567,- Ft

2.) A képviselő-testület a 2008. évi saját forrás összegét, azaz bruttó
4.826.627,- Ft-ot a 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II.15.)
számú költségvetési rendeletében biztosítja.
3.) Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős: Miskolczi József polgármester
Több napirendi pont nem lévén, Miskolczi József polgármester az ülést 1652 órakor
bezárta.
K.m.f.

Adolf Józsefné
jegyző
távollétében
dr. Molnár Lívia
aljegyző

Miskolczi József
polgármester

