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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. február 4-én 07.30 

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 24 oldaltól a 26 oldalig folyamatos számozással történik. 

Szabó Péter polgármester: 

Tisztelettel köszöntöm a testület tagjait, az aljegyzőt, és 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: 

A napirendi pontot megkaptátok. A napirendi pontok kiegészítésére teszek javaslatot, 

megtárgyalásra kerül a háziorvos támogatási kérelme. Amennyiben a napirendi pontokhoz 

javaslatotok van, akkor kérem tegyétek meg, ha nincs, akkor kérem fogadjuk el.  

 

A képviselők részéről a napirendi pontokhoz egyéb javaslat nem hangzott el, azzal 

egyetértettek, ezért az alábbi napirendek kerülnek megtárgyalásra.  

 

Napirendi pontok: 

1. „ Noszvaji Cseperedő Óvoda bővítése csoportszobával” tárgyú Kbt.115.§ (1) 

bekezdés szerinti nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárás elindítása 

Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

2. A háziorvos támogatási kérelme 

Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 
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Napirendi pontok: 

 

1 „ Noszvaji Cseperedő Óvoda bővítése csoportszobával” tárgyú Kbt.115.§ (1)   

bekezdés szerinti nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárás elindítása 

      Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 

Szabó Péter polgármester: 

Mint ismeretes a közbeszerzési eljárás szakmai és formai hibák miatt eredménytelennek lett 

minősítve, így újra kell indítani. Az eljárásra ugyanazok a cégek kerülnek megkeresésre. 

A pályázók szerint augusztus 31-re az épület még kész lesz. 

 

A Képviselő-testület tagjai részéről egyéb hozzászólás nem érkezett, így egyhangú 6 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozták.  

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020. (II.04.) 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.  

hozzájárul a tárgyi közbeszerzési eljárás megindításához és észrevételek nélkül jóváhagyja a 

közbeszerzési dokumentumok tervezetét.  

 

Felelős: Szabó Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

2.  

a Bírálóbizottság létszámát és összetételét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 1 fő pénzügyi szakértelemmel és szavazati joggal: Pintér Lajosné 

 1 fő közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelemmel és szavazati joggal: Pintér 

Dániel 

 1 fő jogi szakértelemmel és szavazati joggal: dr. Nagy Károlyné 

 1 fő közbeszerzési szakértelemmel és szavazati joggal: dr. Lánchidi Csaba felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

3. 

a Kbt. 115. § (2) bekezdés alapján az alábbi gazdasági szereplőknek kerüljön megküldésre az 

eljárást megindító felhívás: 

 SZépítésZ EGER Építőipari és Kereskedelmi Kft. (3300 Eger, Jókai utca 10.) 

 Falnyűvő Építőipari Kft. (3325 Noszvaj, Kossuth utca 73.) 

 KVENTFAL Házépítő, Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (3323 Szarvaskő, 

Tölgyfa utca 4.) 

 CEVEX Építőmérnöki Kft. (3416 Tard, Béke u 259.) 

  CÉL EGER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3300 Eger, 

Tímár utca 14.) 

Felelős: Szabó Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
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2.  A háziorvos támogatási kérelme 

Előterjesztő: Szabó Péter polgármester 

 

Szabó Péter polgármester: 

A háziorvos benyújtotta a kérelmét, mely alapján megköthető a Támogatási szerződés. 

 

A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, így 5 igen szavazattal 1 

tartózkodással az alábbi határozatot hozták.  

 

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020. (II.04.) határozata:  

Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta Dr. Koncz Andor háziorvos 

támogatási szerződés megkötésére irányuló kérelmét, mely az egészségügyi alapellátást 

biztosító dr. Koncz és Társa Egészségvédelmi Betéti Társaság működési kiadásainak 

támogatására vonatkozik és javasolja a támogatási szerződés megkötését az alábbiak szerint: 

 

 Dologi kiadás:      108.819 Ft 

(GDPR szoftver, felelősségbiztosítás, kamarai tagdíj). 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés aláírásával, az aljegyzőt a 

szerződés előkészítésével. 

 

Felelős: Szabó Péter polgármester 

dr. Nagy Károlyné aljegyző 

 Határidő: folyamatos 

 

Az ülésen egyéb napirendi pont nem merült fel, így a polgármester úr megköszönte a 

részvételt, és az ülést 08.00 órakor bezárta. 

 

             kmf. 

 

  

  Szabó Péter Hegyiné Kertész Zsuzsanna 

 polgármester jegyző megbízásából 

 

 

           Dr. Nagy Károlyné 

  aljegyző 

 

 

 Dr. Koncz Andor Nagy Dénesné 

 jkv. hitelesítő jegyzőkönyvvezető 

 


