Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
25. számú
Jegyzőkönyve
Készült: Nézsa község Polgármesteri Hivatalában 2011. november 14-én 18:15 órai kezdettel
tartott képviselő-testület üléséről.
Jelen vannak:Styevó Gábor polgármester
Zachar Zénó alpolgármester
Balázs Ferenc képviselő
Szigetvári László képviselő
Tóth Károly képviselő
Zsíros Csaba képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző
Távol volt: Szarka Péter képviselő
Kucsera Andrásné, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Az ülés elnöke: Styevó Gábor polgármester
Az elnök köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. megállapítja, hogy (a
megválasztott 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van) az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt.
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú
kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
.
Napirendi javaslat:
Tárgy: Napirend meghatározása
Szavazásra bocsátja az ismertetett napirendi pontok elfogadását.
A képviselő-testület a napirendi javaslatot (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú
kézfelemeléssel elfogadja.

HATÁROZAT:
138 /2011. (XI..14.) önk.

Nézsa Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadta el:

Napirend:
1.

Orvosi rendelő eszközbeszerzése
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester

2. Egyebek

1. Napirend tárgyalása

Styevó Gábor polgármester: az orvosi eszközök beszerzésénél is az AVENTIS lesz a
közbeszerzési eljárás lebonyolítója. Meghívásos - egyszerű - közbeszerzési eljárás indul.
Bíráló Bizottság létrehozására, annak személyi összetételére teszek javaslatot.
Elnök: Turcsán Mónika jegyző
Titkár: Styevó Gábor polgármester
Tagok: Wágnerné Fejes Mária pü
Tóth Mónika asszisztens (szakma)
Dr. Dámóczi János AVENTIS (közbeszerzési, jogi)
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye személyenként külön-külön: a képviselő-testület (Turcsán Mónika: 6
fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen); (Styevó Gábor: 6 fős jelenléttel 5 igen 1 tartózkodás);
(Wágnerné Fejes Mária: 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen); (Tóth Mónika: : 6 fős
jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen); (Dr.Dámóczi János: fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) a
javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

H A T Á R O Z A T:
139/2011.(XI.14.)önk.
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság tagjait az alábbi
személyi összetételben megválasztotta:
1. Turcsán Mónika jegyző elnök
2. Styevó Gábor polgármester titkár
3. Wágnerné Fejes Mária pénzügy
4. Tóth Mónika szakma
5. Dr.Dámóczi János AVENTIS jogi
A bizottság tagjainak megbízatása az ”Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Nézsán
eszközbeszerzés”ÉMOP-4.1.1/A-09-2010 tárgyú eszközbeszerzésre szól.
Határidő: értelemszerű.
Felelős: a polgármester

Styevó Gábor polgármester: javasolom az ismertetett közbeszerzési eljárás
megindításának elfogadását.
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú
kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
.
H A T Á R O Z A T:
140/2011.(XI.14.) önk.
Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közbeszerzési eljárás
megindításáról szóló előterjesztést, és mint ajánlatkérő egyetért azzal, hogy a község

”Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Nézsán eszközbeszerzés” tárgyú eszközbeszerzésre
egyszerű közbeszerzési eljárás induljon.
1. A közbeszerzési eljárás lefolytatására 5 tagú Bírálóbizottságot hozott létre. Felhatalmazza a
Bírálóbizottságot, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a Közbeszerzési Szabályzat
szerint az ajánlatkérőt megillető jogokat gyakorolja.
2. Felkéri a Bírálóbizottságot, hogy a közbeszerzési eljárást folytassa le és döntési javaslatát
terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: folyamatos.
Felelős: a polgármester

Styevó Gábor polgármester: javasolom az ismertetett ajánlattételi felhívás elfogadását és a
három cégnek megküldését.
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú
kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
.
H A T Á R O Z A T:
141/2011.(XI.14.) önk.
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a határozat mellékletét képező
ajánlattételi felhívást az abban foglalt tartalommal, és
2011. 11.16. időponttal az ajánlattételi felhívás kiküldhető az alábbi három cégnek:
1. Blondent 99 Kft
1131. Budapest, Keszkenő u. 27.
2. ROLI-Dent Kft.
4400. Nyíregyháza, Toldi u. 65.
3. PSC System Kft.
3501. Miskolc, Pf: 92
Határidő: 2011.11.16.
Felelős: a polgármester, elnök
Az ajánlattételi felhívás a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

2. Napirend tárgyalása

Styevó Gábor polgármester: november 25-én du. 15 órakor tartanánk az óvoda
tetőfelújításának ünnepi átadását, melyre meghívtuk a támogatóinkat és Balla Mihály
országgyűlési képviselőnket is. Az óvodások készülnek műsorral. Ezt követően állófogadást
tervezünk, amelyre a képviselőtestület tagjait is várjuk.
November 26-án szombaton du. 14 órai kezdettel tartanánk az Idősek Napját. A műsor és
vendéglátás a hagyományoknak megfelelően lesz. Óvodások, iskolások készülnek ünnepi
műsorral, valamint a Csővári néptánc-csoport lett felkérve.

Várjuk a felajánlásokat a rendezvényhez.

Javasolok december 9-én egy Közmeghallgatás megtartását.
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú
kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
.
H A T Á R O Z A T:
142/2011.(XI.14.) önk.
A Nézsa községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Törvény 13.§-a és a
5/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet 77.§-a alapján közmeghallgatást tart 2011. december
9-én (pénteken) 18 órától a Művelődési Házban.
Napirend:
1. Beszámoló az önkormányzat működéséről
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
2. Tájékoztató pályázatokról, és a folyamatban lévő beruházásokról.
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
3. Egyebek, közérdekű kérdések, javaslatok
Határidő: értelemszerű.
Felelős: a polgármester

Kezdeményezés indult Advent 2. hétvégéjén karácsonyi vásár megrendezésére a Művelődési
Házban.
Javasolom a Művelődési Ház bérbeadását erre a célra.
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú
kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
.
H A T Á R O Z A T:
143/2011.(XI.14.) önk.
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nefeljcs Esküvő Kft. Képviselőjének, mint
rendezőnek használatba adja a Művelődési Házat 2011. december 11-én karácsonyi vásár
megrendezésére.
Szigetvári László képviselő: működik a GAMESZ?
Styevó Gábor polgármester: nyert az ÖNHIKI pályázat 4,3 millióra nyújtottuk be és 4
millió forintot kaptunk. Kifizettük az iskolabuszt, a TIGAZ, ÉMÁSZ, Vízdíj számláinkat.
Még további működési számlákat fogunk utalni.
Nyert a Petőfi út felújítására benyújtott pályázat 36 millió forint összeggel.

Tóth Károly képviselő: az Árpád útra is jó lenne legalább egy kisebb javítás.
Engem is érdekel, hogy működik-e a GAMESZ?
Styevó Gábor polgármester: egyeztettem a könyvvizsgálónkkal és azt mondta, hogy
átmeneti időre megfelel Rapavi Péter gazdasági vezetőnek. Megbíztam – 2011. november 1.
2011.december 31-ig - a feladat ellátására havi bruttó 25 ezer forintért.
Ezzel párhuzamosan ki fog kelleni írni a pályázatot és az előírásnak megfelelő végzettségű
gazdasági vezető munkakörben Nézsa GAMESZ működtetéséhez.

Az elnök az ülést 19.41 órakor bezárta.

K.M.F.
Styevó Gábor
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző

