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ELŐLAP
Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 10-én Nógrádon
megtartott rendkívüli zárt üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak: Szórágy Gyuláné polgármester
3 fő képviselő: Kelemen Gyuláné, Kovács Ágnes, Zverkó Pál.
Árpásné Schlenk Judit jegyző
Majorosné Kanyó Mária Quadrát Kft. képviselője
Napirend:
1. Vis Maior ajánlatok elbírálása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Napirenden kívüli hozzászólások
Hozott határozat: 106/2015.(VIII.10.) képviselő-testületi határozat
Hozott rendelet nem volt.
Zárt ülés nem volt.
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Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Nógrád Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 10-én Nógrádon
megtartott rendkívüli zárt üléséről.

Ülés helye:

Községháza Nógrád

Jelen vannak: Szórágy Gyuláné polgármester
3 fő képviselő: Kelemen Gyuláné, Kovács Ágnes, Zverkó Pál.
Árpásné Schlenk Judit jegyző
Majorosné Kanyó Mária Quadrát Kft. képviselője
Szórágy Gyuláné polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket, a jelenléti ív alapján
megállapította, hogy az ülés határozatképes, így azt 18 óra 05 perckor megnyitotta.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a rendkívüli ülést a Vis Maior pályázatra érkezett
ajánlatok elbírálása miatt kellett összehívni.
A polgármester javaslatot tett két jegyzőkönyv hitelesítőre Kelemen Gyuláné és Zverkó Pál
személyében. A javasolt személyeket kérdésre a testület egyhangúlag elfogadta.
Napirend:
1. Vis Maior ajánlatok elbírálása
Előadó: Szórágy Gyuláné polgármester
Szórágy Gyuláné polgármester:
Ülésünk előtt a közbeszerzési bíráló bizottság is megtartotta ülését, így átadom a szót a
bizottság elnökének Majorosné Kanyó Máriának.
Majorosné Kanyó Mária Quadrát Kft. képviselője, bíráló bizottság elnöke:
3 cégnek küldtük meg az ajánlattételi felhívást, melyből augusztus 4-éig 2 cég juttatta
vissza ajánlatát. A két ajánlatot adó cég a Green-Goes Kft. és a TM-Market Kft. A GreenGoes Kft. ajánlata nettó 16.070.926 Ft és 24 hónapos jótállást vállalnak, a TM-Market Kft.
ajánlata pedig nettó 18.861.214 Ft és szintén 24 hónapos jótállást vállalnak. Mindkét céget
leellenőriztük és mindketten megfelelnek a pályázati előírásnak. A bíráló bizottság pontozta
az ajánlatokat és a Green-Goes Kft. 1500 pontot ért el, míg a TM-Market Kft. 1353,54
pontot. A bíráló bizottság az eljárást eredményesnek nyilvánította, az önkormányzatnak
mindössze 4.383 Ft-ot kell hozzátenni saját erőként a beruházás megvalósításához, a
nyertes pedig egyértelműen a Green-Goes Kft, akivel a holnapi kihirdetés után 10 nappal
lehet szerződést kötni. A kivitelezés szerintem kb. 2 hét, rossz idő esetén mondjuk egy
hónap, de a biztonság kedvéért 2 hónap szerepel majd.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Az a baj, hogy ez csak javítás lesz, mert nálunk az Árpád utcában az emberek teljes
aszfaltozást várnak, és nem tudom, hogy értessem meg velük a dolgokat. Lehet, hogy
tájékoztató szórólapot kellene nekik küldenünk.
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Szórágy Gyuláné polgármester:
Igen, ez csak egy helyreállító munka lesz, hiába pályáztunk mi a kapott összeg duplájára, ha
csak a felét ítélték meg és ők határozták meg, hogy mire fordíthatjuk azt. Mi szerettünk
volna teljes felületű lezárást az Árpád utcában.
A jelenlévők ezután megbeszélték, hogy az Árpád utcában milyen munkák lesznek
elvégezve a pályázat keretén belül és, hogy ott milyen jellegű gondok vannak.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Műszaki ellenőr lesz?
Szórágy Gyuláné polgármester:
Kell fogadnunk egyet, én javasolnám, hogy Vilimi Sándor legyen az, aki a műszaki
terveket is készítette. Neki erre is van jogosultsága.
Kelemen Gyuláné képviselő:
Így legalább olyan ember lenne, aki ismeri a terepet és a viszonyokat.
Majorosné Kanyó Mária közbeszerzési tanácsadó ezután ismertette a bíráló bizottság
érdemi döntési javaslatait, és kérte ennek megfelelően a testület döntését.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Közbeszerzés esetén név szerinti szavazást ír elő a törvény.
Az üggyel kapcsolatos kérdés nem hangzott el, a polgármester és a képviselők név szerint
szavaztak a következőképpen:
Szórágy Gyuláné
egyetért
Kelemen Gyuláné
egyetért
Kovács Ágnes
egyetért
Zverkó Pál
egyetért.
A képviselő-testület tehát a bíráló bizottság javaslatainak elfogadásával egyhangúlag, 4
igennel, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
106/2015.(VIII.10.) képviselő-testületi határozat
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Vis Maior
pályázathoz kapcsolódó Árpád, Hajnalka és Viola utak felújításával
kapcsolatos közbeszerzési eljárásának ügyében az alábbi döntést hozza:
Megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes volt. A megjelölt 3
szervezetből 2-en adták be ajánlatukat, amelyek tartalmaztak minden feltételt,
ami az ajánlati felhívásban szerepelt, tehát mindkét ajánlat érvényes.
A közbeszerzési eljárás nyertese a GREEN–GOES Kft. 2030 Érd, Bádogos u.
57. székhelyű vállalkozás. A nettó ajánlási ár 16.070.926 Ft.
A beruházás megvalósításához az önkormányzat biztosítja a bruttó 4.383 Ft
saját erő összegét.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a
közbeszerzési eljárásnak megfelelően 10 nap után a szerződést kösse meg.
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Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
Majorosné Kanyó Mária Quadrát Kft. képviselője, bíráló bizottság elnöke:
A holnapi napon kihirdetem az eredményt a közbeszerzési értesítőben, és az azt követő 10
nap múlva meg lehet kötni a szerződést a Green-Goes Kft-vel.
18 óra 26 perckor Majorosné Kanyó Mária elhagyta az üléstermet.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Én pedig akkor felveszem a kapcsolatot Vilimi Sándorral műszaki ellenőr ügyben és az
augusztus 25-i testületi ülésen döntünk róla.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Esetleg más műszaki ellenőrtől is kérjünk árajánlatot?
Zverkó Pál képviselő:
Legalább két árajánlat jól jönne.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Akkor próbálok 25-éig több ajánlatot bekérni és majd azok alapján döntünk.
Napirenden kívüli hozzászólások
Zverkó Pál képviselő:
A testvértelepülési találkozóra van B terv? Mert hétvégére esőt mondanak.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Eddig mi nem gondoltunk esőre, viszont ebben a helyzetben csak a tornateremben tudnánk
megtartani a rendezvényt.
Kovács Ágnes képviselő:
De az már olyan szépen ki lett takarítva, oda csak váltócipővel lehet menni. A wc-k is
megint hogy fognak kinézni.
Zverkó Pál képviselő:
De más lehetőség nincs.
Szórágy Gyuláné polgármester:
A tornaterem az egész falué.
Kovács Ágnes képviselő:
Persze, ilyenkor igen, de amikor ott szakad ránk, akkor csak a miénk.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Mi többször pályáztunk a felújításra, nem mi tehetünk arról, hogy nem nyertünk. Akkor az
a B terv, hogy eső esetén lefújjuk a rendezvényt, vagy megtartjuk a Művelődési Házban,
ahová viszont nem fér be annyi ember.
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Zverkó Pál képviselő:
Dehogyis, ott semmit nem lehet csinálni.
Kovács Ágnes képviselő:
Csak félek, hogy kosz lesz, leginkább a falakat féltem.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Rendezvénykor mindig szőnyeget szoktunk leteríteni, hogy ne kenjük, karcoljuk össze a
padlót.
Zverkó Pál képviselő:
Nincs más, eső esetén oda kell menni, utána pedig megyünk takarítani.
Árpásné Schlenk Judit jegyző:
Engedélyt kell kérni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól, és ha úgy van, akkor
már péntek délután le kell rakni a szőnyegeket. Az intézményvezető asszonyt is
megkeressük az ügyben.
Szórágy Gyuláné polgármester:
Szeretném még megkérdezni, hogy véleményetek szerint a parkátadás 15-én vagy 19-én
legyen?
Kelemen Gyuláné képviselő:
Szerintem 15-én már sok a program, maradjunk a 19-énél.
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, Szórágy Gyuláné polgármester
megköszönte a részvételt és az ülést 18 óra 48 perckor berekesztette.

k.m.f.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Árpásné Schlenk Judit
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Kelemen Gyuláné
jegyzőkönyv hitelesítő

Zverkó Pál
jegyzőkönyv hitelesítő

