JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2008. október 13-án megtartott rendkívüli ülésén

Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

Miskolczi József polgármester,
Dr. Fekete György alpolgármester,
Abronits Tamás, Balázs István, Belányi Elemérné, Fleith Péterné,
Gelencsér Géza, Herdy Győző Péter, Hermann Szilveszter, Ölveczki
Károly, Reményi Károlyné és Szlávik József képviselők

Kimentette magát: Czap Zoltán, Fleith Péterné és Dr. Völner Pál képviselők
Meghívottak:

Adolf Józsefné jegyző
Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető
Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
Kissné Monori Erzsébet igazgatási ügyintéző

Miskolczi József polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a megjelenteket,
megállapítja, hogy 11 fő képviselő jelen van, a rendkívüli ülés határozatképes, és azt
1632 órakor megnyitja.
Miskolczi József: Aki a meghívóban jelzett napirendi pontot elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze!
204/2008. (X.13.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 11 igen szavazattal
Elfogadja a rendkívüli ülés napirendi pontját.
Napirend:
1.) Nyergesújfalu-Bajót közötti kerékpárút közbeszerzés döntéshozás
Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
Miskolczi József: Az ülés előtt minden képviselő kapott egy tájékoztató anyagot a
Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút közbeszerzési eljárásával kapcsolatban, ami a pénteki
közbeszerzési ülés után készült.
Fekete Márton: Rövid tájékoztató került kiosztásra az eljárás végső szakaszával
kapcsolatban. Egy költségvetési tábla ami szükséges saját résszel, és egy javított
határozati javaslat, ami az eredeti helyébe lép.
Balázs István: Két bizottság a bajótiakkal együtt tárgyalta az anyagot. Hat pályázat
érkezett be, hiánypótlások bekérése után 3 pályázat maradt. Nem volt olyan vállalkozó, aki
a rendelkezésre álló támogatási összegen belül meg tudná valósítani a beruházást.
Kiderült, hogy költségnövekedés is van. A műszak pontos számításokat is végzett arra
vonatkozóan, hogy ezeket a megosztásokat hogyan lehet megcsinálni a kivitelezési tervek
alapján. Ennek eredménye az előttünk lévő anyag, mely alapján Nyergesújfalu Város
Önkormányzatának bruttó 4.408.471,- Ft-ot, Bajót Község Önkormányzatának bruttó
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4.651.166,- Ft-ot kellene hozzátenni még a költségekhez. Annak ellenére, hogy 64-36
%-os költség megosztás jött ki (közmű kiváltás, világítási rész miatt Bajótra több jut). A
bajóti bizottsági tagok elfogadják ezt a többlet költség felmerülési igényt és képviselik
annak a megszavazását a többiek előtt, hogy ezt az összeget a képviselő-testület a jövő
évi költségvetésben, hogy megvalósulhasson ez a beruházás.
Ölveczki Károly: A hiánypótlásra ítélt vállalkozók nem, vagy rosszul teljesítették
hiánypótlást?
Balázs István: Egyáltalán nem teljesítették.
Ölveczki Károly: Tehát a felszólításra nem jelentkeztek. Örökké vád ér bennünket, hogy
nem nyergesújfalui vállalkozókat nem segítjük, nem kerülnek be munkákra.
Balázs István: Biztos, hogy olcsóbb is lehetne akkor, ha ezek a vállalkozók direktben
vállalkoznának. A kitétel, egyetlen szempont volt a kiírásban a legalacsonyabb vállalási
összeg, ezért is került első helyre az Árkádok.
Dr. Fekete György: Ebben a költségvetésben benne van már az árok betemetés is?
Fekete Márton: Nem, ez a költségvetés nem tartalmazza, arról külön döntenünk kell.
Miskolczi József: A határozati javaslat az, hogy nyilvánítsa ki a képviselő-testület a
Nyergesújfalu-Bajót települések közötti kerékpárút építésére kiírt közbeszerzési eljárás
nyertesévé az Árkádok Kft.-t, az eljárás második helyezettjének a Magyar Aszfalt Kft.-t, és
a 2009-es évi költségvetés terhére bruttó 4.408.470,- Ft összeget. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze!
205/2008. (X.13.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 11 igen szavazattal
1.) Elfogadja a Nyergesújfalu-Bajót települések közötti kerékpárút
Építés közbeszerzési eljárásával kapcsolatos tájékoztatót.
2.) Kinyilvánítja a Nyergesújfalu-Bajót települések közötti kerékpárút
építésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertesévé az Árkádok Kft.-t, az
eljárás második helyezettjének a Magyar Aszfalt Kft.-t.
3.) Biztosítja a bruttó 4.408.471,- Ft többletforrást a 2009-es év
költségvetésének terhére.
4.) Utasítja a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Miskolczi József polgármester
Több napirend nem lévén, Miskolczi József a rendkívüli képviselő-testületi ülést 1650
órakor bezárta.
K.m.f.
Adolf Józsefné
jegyző

Miskolczi József
polgármester

