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Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő – Testület 

2015. november 13-án megtartott rendkívüli ülésének 

 

a.) jegyzőkönyve: 1 

b.) tárgysorozata: 1. 

c.) határozatai: 152-153. 

d.)  rendelete: - 

 

                      459-41/2015. 

 

T Á R G Y S O R O Z A T 

 
 

 

1. Előterjesztés: A Sportöltöző kivitelezőjének kiválasztása 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagydobos, 2015. november 30. 

         

 

 

        Kovács Gábor  

polgármester 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

 

Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2015.november 13-án 

megtartott  üléséről. 

 

Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme  
 

Az ülés megjelent:  Kovács Gábor polgármester 

    Bódi Elek képviselő 

    Fazekas Sándor képviselő 

    Fekete László képviselő 

    Ferenczi Zoltán képviselő 

    Giczei István képviselő 

    Székelyné Mester Mária képviselő 

 

     Dr. Horváth László  jegyző 

 

 

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a 

határozatképességet, az ülést megnyitja.    

 

Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.  

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

153/2015. (XI.13.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

 

1. Előterjesztés: A Sportöltöző kivitelezőjének kiválasztása 

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

 

Tárgy /1.tsp/ A Sportöltöző kivitelezőjének kiválasztása 

          Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Tisztelettel köszöntöm a képviselő testület tagjait. Tájékoztatlak benneteket, hogy sikeresen lezajlott a 

sportöltöző pályázat ismételt közbeszerzése. A közbeszerzési előkészítő bizottság megtárgyalta a Dr. 

Kiss Edit ügyvédnő – mint a közbeszerzés lefolytatásával megbízott szakember- által lefolytatott 

eljárás végeredményét. Ennek alapján az egyetlen pályázó cég nyerte el a kivitelezés jogát, a HT 

CONSTRUCT Kft.( 4220 Hajdúböszörmény, Kodály Z. u. 4. sz.). Az eljárással vagy ehhez 

kapcsolódóan bármilyen kérdés merült – e fel? 
 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ami kérdésem lett volna, azt mind megbeszéltük a bizottsági ülésen az ügyvédnővel telefonon. 
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Bódi Elek képviselő: 

Valóban az ügyvédnő teljes körűen felvilágosított minket a felmerült kérdésekkel kapcsolatban. 

Nekem nincs további kérdésem. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Örülök, hogy sikerült még az utolsó pillanatban ezt az ügyet lezárni, mert majdnem elúszott a 

támogatás. A jövőben csakis olyan cégeket fogok megkeresni, amelyek megbízhatóak  és nem 

hagyatkozom mások véleményére, mert ezzel is majdnem befürödtünk. Ha pedig nincs más 

kérdésetek, akkor szavazásra teszem fel a napirendet. 

 

A képviselő  testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

151/2015. (X.29.)  KT. számú határozata 

 

Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Sportöltöző 

építése az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra –fejlesztés megvalósítása 

érdekében”– tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntésre vonatkozó javaslatot 

és az alábbi határozatot hozta: 

      1./ A Képviselő-testület a „Sportöltöző építése az óvodai, iskolai és utánpótlás sport    

      infrastruktúra –fejlesztés megvalósítása érdekében”– tárgyban, a közbeszerzésekről szóló  

      2011. évi CVIII. törvény 122/A § szerinti, hirdetmény közzététele nélküli eljárás keretében  

     lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének – figyelemmel a Bíráló Bizottság írásbeli  

     szakvéleményében foglaltakra – a HT Construct Korlátolt Felelősségű Társaság (4220  

     Hajdúböszörmény, Kodály Z. u. 4. sz.)  ajánlattevőt nevezi meg. 

 

     2./ A Képviselő-testület egyidejűleg felkéri a polgármestert, hogy a nevezett nyertes     

     ajánlattevővel- a mindenkori hatályos szabályzatok figyelembevétele mellett- kösse meg a  

     tárgyi vállalkozási szerződést. 

Felelős: Kovács Gábor polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Horváth László 

                       polgármester                                         jegyző 

 

 


