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                                        Noszvaj Községi Önkormányzat 
   3325 Noszvaj, Kossuth u. 1. 

                             Telefon: 463-055, 563-035,463-081 
Email: hivatal@noszvaj.hu 

 

Jegyzőkönyv 

Készült: Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 10-én 08.05 
órakor megtartott nyílt ülésén a Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Noszvaji 
Kirendeltségének Tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak a képviselők részéről: Szabó Péter polgármester, Hegedűsné Majnár Márta 
alpolgármester, Dr. Koncz Andor, Szalókiné Sike Krisztina, Márkus György, Csufor Sándor 
(5 fő önkormányzati képviselő + polgármester) 
 

Távolmaradását bejelentette:  

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Nagy Károlyné aljegyző  
 

A jegyzőkönyv vezetése a 65. oldaltól a 66 oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Szabó Péter polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm a testület tagjait, az aljegyzőt, a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítom, 
hogy 5 képviselő jelen van, így határozatképesek vagyunk. Szeretnélek tájékoztatni Titeket, 
hogy az ülésről jegyzőkönyv készül. Javaslatot teszek arra, hogy a jegyzőkönyvet Nagy 
Dénesné vezesse. Kérem a képviselőket a javaslat elfogadására. 

A képviselő-testület a javaslatot a jegyzőkönyvvezető személyére egyhangúlag elfogadta.  

Szabó Péter polgármester: 
Tájékoztatásul a nyilvánosságnak felolvasom a zárt ülésen született határozatokat. 
 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2020.(III.10.) határozata: 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Noszvaji Cseperedő Óvoda bővítése 
csoportszobával” tárgyú, Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nemzeti, nyílt közbeszerzési 
eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján úgy dönt, hogy  

1.  

érvényessé nyilvánítja a(z) 
-CéL Eger kereskedelmi és szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlatát; 

Felelős: Szabó Péter polgármester  
Határidő: azonnal 
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2.  

érvénytelenné nyilvánítja a Falnyűvő Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő 
ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján; 

Felelős: Szabó Péter polgármester  
Határidő: azonnal 

4. 
az eljárást eredményesnek nyilvánítja; 

Felelős: Szabó Péter polgármester  
Határidő: azonnal 

5. 
az eljárás nyerteseként a CéL Eger kereskedelmi és szolgáltató Kft. ajánlattevőt jelöli meg 
nettó 49 027 859,-Ft ajánlati árral, 36 hónap jótállási idő vállalása megajánlásával, a 
szerződés teljesítésébe bevonni kívánt MV-É szakember jogosultság megszerzéséhez 
szükséges szakmai gyakorlati időn felüli 104 hónap többlet szakmai gyakorlati idejével, 
valamint a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt MV-ÉG szakember jogosultság 
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli 44 hónap többlet szakmai gyakorlati 
idejével, összesen 1000 ponttal. 

Felelős: Szabó Péter polgármester  
Határidő: azonnal 

 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2020. (III.10.) határozata:  
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Noszvaj, belterület 
2701/1 és a 2701/2 hrsz-ú ingatlanokat értékesíteni kívánja. 
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
értékesítéshez szükséges feladatok elvégzésével. 
 

Felelős: Szabó Péter polgármester  
Határidő: folyamatos 

 
A nyílt ülésen egyéb napirendi pont nem merült fel, így a polgármester úr megköszönte a 
részvételt, és az ülést 08.10 órakor bezárta. 
 

             kmf. 
 
   Szabó Péter dr. Márton Erik György 
   polgármester jegyző megbízásából 
 
 

           Dr. Nagy Károlyné 
  aljegyző 
 
 Dr. Koncz Andor Nagy Dénesné 
 jkv. hitelesítő jegyzőkönyvvezető 


