














JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Érpatak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. július 30-án 15 órai kezdettel meghirdetett, azonban ténylegesen 15 óra 20 perckor a 

Polgármesteri Hivatal Árpád Termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről 
 

 
Jelen vannak: Orosz Mihály Zoltán polgármester 

  Dr. Csősz Péter jegyző 
   Kóczon Miklósné képviselő 

    Násztáné Orosz Erika képviselő 
Nagy Imre Attiláné képviselő 

   Simon Barnabás képviselő 
   Gagna János képviselő 

                           Gagna László képviselő 
   Gagna Mihályné jegyzőkönyvvezető 
   Uri Valéria intézményegység-vezető (ADÉL) 
    
 
 Meghívottként jelen vannak: Pálné Haklik Ildikó a HAK-Quad Kft részéről 
                                                          Szabóné Dr. Pál Ildikó a HAK-Quad Kft részéről 
 
 

NAPIRENDJE 
 

 
1. Napirend: Döntés a járdaépítés kapcsán lefolytatott beszerzési eljárás ajánlatairól 

Előterjesztő: Orosz Mihály Zoltán polgármester 
            (Szóbeli előterjesztés alapján) 
 

2. Napirend: A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő: Orosz Mihály Zoltán polgármester 

            (Szóbeli előterjesztés alapján) 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Orosz Mihály Zoltán polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 
 
Jelen vannak:    Orosz Mihály Zoltán polgármester 

  Dr. Csősz Péter jegyző 
   Kóczon Miklósné képviselő 

    Násztáné Orosz Erika képviselő 
Nagy Imre Attiláné képviselő 

   Simon Barnabás képviselő 
   Gagna János képviselő 

                           Gagna László képviselő 
   Gagna Mihályné jegyzőkönyvvezető 
   Uri Valéria intézményegység-vezető (ADÉL) 
 
Meghívottként jelen vannak:  Pálné Haklik Ildikó a HAK-Quad Kft részéről 
                                                          Szabóné Dr. Pál Ildikó a HAK-Quad Kft részéről 
 
 
Orosz Mihály Zoltán polgármester megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő képviselő 
jelen van, az ülés határozatképes azt megnyitja. Majd ismertette a napirendi javaslatot, mely az alábbi: 
 

1. Napirend: Döntés a járdaépítés kapcsán lefolytatott beszerzési eljárás ajánlatairól 
Előterjesztő: Orosz Mihály Zoltán polgármester 

            (Szóbeli előterjesztés alapján) 
 

2. Napirend: A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő: Orosz Mihály Zoltán polgármester 

            (Szóbeli előterjesztés alapján) 
 
A képviselő-testület a napirendi javaslatot 7 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁGYALÁSA 
 
 

1. Napirend: Döntés a járdaépítés kapcsán lefolytatott beszerzési eljárás ajánlatairól 
Előterjesztő: Orosz Mihály Zoltán polgármester 

            (Szóbeli előterjesztés alapján) 
 
Orosz Mihály Zoltán polgármester: Mint tudjuk, a belterületi járda építésére nyert támogatási 
összeggel 2015. december 31-ig el kell számolni. A képviselő-testület a járdaépítés beszerzési eljárásnak 
lebonyolításával kapcsolatos megbízásról a 158/2015. (V. 6.) számú határozatában döntött arról, hogy 
megbízza a HAK-Quad Kft-t, aki megindította a beszerzési eljárást, melynek az ajánlattételi határideje: 
július 29. 16 óra volt. A Bíráló Bizottságban jogi szakemberként részt vett jegyző úr, Bíró Károly 
tervező és Pálné Haklik Ildikó. 
 
Szabóné Dr. Pál Ildikó a HAK-Quad Kft részéről: Július 22-én a HAK-QUAD Kft. az alábbi 

cégeket kereste fel és kért árajánlatot a járdaépítés megvalósítása céljából: 
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1. Horváth Építőanyag Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.:  
15-09-073502, székhely: 4244 Újfehértó, Ifjúság utca 30., képviselő: Horváth Zsuzsa 
ügyvezető), 

2. Petrus Mihály egyéni vállalkozó (adószám: 63566471-2-35, KSH szám: 63566471431223115, 
székhely: 4244 Újfehértó, Németh László utca 26.),  

3. NYÍR-ROAD Kereskedelmi és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.:  
15-09-080128, székhely: 4551 Nyíregyháza, Füzes u. 49., képviselő: Perlinger Tibor ügyvezető). 

 
3 db ajánlat érkezett a fenti 3 cégtől. Ma 14 órakor megtörtént a Bíráló Bizottság által az ajánlatok 
bontása, melyeket megvizsgáltunk, hogy nincs-e kizáró ok, illetve a pénzügyi alkalmasság is ki lett írva. 
Műszaki alkalmasságként előírtuk, hogy az ajánlattevőnek kőműves szakemberrel és felelős műszaki 
vezetővel kell rendelkeznie, aki a kollégiumi nyilvántartásban szerepel. Mindhárom ajánlattétel megfelelt 
a kiírásnak. Az értékelés szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt. Ezt követően a 
kevesebb összeget adó ajánlattevőt választottuk ki, aki a Horváth Építőanyag Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. (4244. Újfehértó, Ifjúság u. 30. képviselő: Horváth Zsuzsa ügyvezető) volt, nettó 
13.475.830,- Ft-tal.  
 
Simon Barnabás képviselő: Lehet tudni, hogy a többiek milyen összegű ajánlatot nyújtottak be?  
 
Szabóné Dr. Pál Ildikó a HAK-Quad Kft részéről: A NYÍR-ROAD Kft. 16.995.471,- Ft-os 
árajánlatot adott, Petrus Mihály egyéni vállalkozó pedig 14.687.855,- Ft-ot.   
 
Gagna László képviselő: Referencia munka kinek van? 
 
Szabóné Dr. Pál Ildikó a HAK-Quad Kft részéről: Mi műszaki alkalmasságként szakemberek 
alkalmazását kértünk.  
  
Simon Barnabás képviselő: Ez mind a három cég egy. Ismerem őket.  
 
Szabóné Dr. Pál Ildikó a HAK-Quad Kft részéről: A kapcsolati hálót is leellenőriztük és nem állnak 
egymással kapcsolatban.  
 
Gagna László képviselő: Bár a múltkor is megkérdeztem, most is megkérdezném, hogy térkőből lesz 
a járda ugye? Akkor itt a bontás is plusz munka és költség lesz, mert a régi betont fel kell verni és 
sóderágyra lerakni az új térköveket.  
 
Szabóné Dr. Pál Ildikó a HAK-Quad Kft részéről: Igen abból. Jogerős építési engedély van és 
záradékolt tervek, ettől elérni nem lehet. 
 
Gagna János képviselő: Mi minőségi munkát kérünk, mert van itt egy-két elfuserált épület. Az orvosi 
rendelő is 3-4 helyen beázik. Én javaslom a NYÍR-ROAD Kft.-t megbízni.  
 
Uri Valéria intézményegység-vezető (ADÉL): És a különbözetet miből fizetnétek ki? A pályázatban 
adott az összeg.  
 
Nagy Imre Attiláné képviselő: Tehát akkor miről kell dönteni? 
 
Orosz Mihály Zoltán polgármester: Arról, amit szakmailag elvégeztek, azt jóvá kell hagyni.  
 
Gagna János képviselő: Az Érpatakért Nonprofit Kft. korábban 1 Ft-tal kisebb árajánlatot adott, 
viszont a kivitelezésben óriási különbségek voltak.  
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Pálné Haklik Ildikó: Mi elvégeztük a feladatunkat, a beérkezett ajánlatok alapján megtettük a 
javaslatunkat a képviselő-testület elé, amely a Horváth Építőanyag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-re, 
ezt követően a testületen áll, elfogadja-e vagy sem. 
 
Simon Barnabás képviselő: Köszönjük szépen.   
 
Orosz Mihály Zoltán polgármester: Akkor én javaslom, hogy a Horváth Építőanyag Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft ajánlatát fogadjuk el, mert az idő is nagyon sürget. Van még ezzel kapcsolatban 
valami, vagy szavazhatunk róla?  
 
A képviselő-testület 6 igenő szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
166/2015. (VII. 30.) önkormányzati határozata 

 
a járda építés kapcsán lefolytatott beszerzési eljárás ajánlatai tárgyában 

 
Érpatak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a következő 
döntést hozta: 
 

1. Elfogadja a Horváth Építőanyag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cg: 15-09-073502, székhely: 
4244. Újfehértó, Ifjúság u. 30. képviselő: Horváth Zsuzsa ügyvezető) árajánlatát 17.622.304.- Ft 
összegben járdaépítés megvalósítása tárgyában. 

 
2. Felhatalmazza a polgármestert a kiválasztott árajánlatot adóval történő szerződéskötésre és a 

szükséges kötelezettségvállalás megtételére. 
 

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 

kmf. 
 

     Orosz Mihály Zoltán sk.                 Dr. Csősz Péter sk. 
                          polgármester                   jegyző 
 
 

2. Napirend: A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő: Orosz Mihály Zoltán polgármester 

            (Szóbeli előterjesztés alapján) 
 
Orosz Mihály Zoltán polgármester: Az önkormányzatok rendkívüli támogatásra nyújthatnak be 
pályázatot, mely a működőképességük megőrzését vagy egyéb a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet 
elhárítását szolgálja. 
 
Nagy Imre Attiláné képviselő: Beadtunk egy kérelmet jegyző úrnak és polgármester úrnak, azzal 
kapcsolatban van-e valamilyen fejlemény?  
 
Dr. Csősz Péter jegyző: A polgármester felelőssége az, hogy összehívja a testületi ülést.  
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Nagy Imre Attiláné képviselő: Mennyi a határidő, ami alatt össze kell hívni a polgármesternek a 
testületi ülést ezzel kapcsolatban?  
 
Dr. Csősz Péter jegyző: 15 napon belül össze kell hívni a polgármesternek a testületi ülést.  
 
Nagy Imre Attiláné képviselő: És amennyiben ezt nem teszi a polgármester, akkor mi a következő 
lépés?  
 
Dr. Csősz Péter jegyző: A kormányhivatalhoz lehet fordulni.   
 
Nagy Imre Attiláné képviselő: És ha jelezzük a kormányhivatalnak, akkor az kiírja, hogy milyen 
intézkedést tesz?  
 
Gagna János képviselő: Végezd a munkádat rendesen, ahogy a törvény előírja és akkor nekünk nem 
kell a kormányhivatalhoz mennünk.  
 
Nagy Imre Attiláné képviselő: Ahhoz, hogy a kormányhivatal hivatalosan küldjön egy értesítést a 
jegyző úrnak, ahhoz mi kell?  
 
Dr. Csősz Péter jegyző: Máris megnézem az Njt. rendszerében, hogy kaptam-e értesítést a 
kormányhivataltól, két napja néztem, akkor még nem volt ilyen. Nem találok ilyen levelet.  
 
Nagy Imre Attiláné képviselő: Mert beadtunk újból egy beadványt ide az önkormányzathoz, 
polgármester úrnak címezve, hogy szeretnénk, ha testületi ülést tartana és azokkal a napirendi 
pontokkal, amiket megjelöltünk. Ezt a levelet esetleg jegyző úrhoz is juttassuk el? Mert én abban kértem 
pénzügyi elszámolást.  
 
Gagna János képviselő: Te kinek a pénzén furikázol a Suzuki SX4-essel? Mert mi arra felhatalmazást 
nem adtunk az biztos. 4 éve hajtod a Suzukit.  
 
Nagy Imre Attiláné képviselő: Tehát én egy pénzügyi beszámolót kérnék az első félévről, bevétel, 
kiadás, analitikus nyilvántartás és számlákkal alátámasztva. Nem a mérleget akarom látni. Az van az 
SZMSZ-ben, hogy a polgármester úr az előző testületi üléstől a következő testületi ülésig beszámol a 
testületnek, hogy mi történt a faluban, milyen kiadások, stb. Ez mióta én itt képviselő vagyok még nem 
történt meg. Az biztos, hogy a 2015-ös költségvetést én nem fogom aláírni, ha nem látok beszámolót. 
Csak azért, hogy aláírjak olyat, amiről nem tájékoztatnak.    
 
Orosz Mihály Zoltán polgármester: Jegyző úr, szóljál már akkor Angélának, hogy csinálja meg a ¾-
ed éves beszámolót. Akkor, ha nincs más kérdés, akkor ki támogatja, hogy beadjuk a pályázatot? 
 
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
167/2015. (VII. 30.) önkormányzati határozata 

 
a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó 

igény benyújtásáról 
 
Érpatak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok rendkívüli 
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