1-11/2014. szám

Jegyzőkönyv
Készült: Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 3-án
(csütörtök) 1100 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye:

Községháza tanácskozóterme.

Jelen vannak:

Franzné Lakner Éva polgármester, dr. Lovas László
képviselő, Pálosi Jánosné, Szabó Erika képviselők (4 fő).

Állandó meghívottak részéről: Patocskai Tibor alpolgármester,
Szöllősi Csaba jegyző
Előzetesen bejelentette távolmaradását: Tímár Judit alpolgármester, Barnáné
dr. Jámbor Dominika, Halbländer József képviselő (3 fő)

Napirend előtt:
Franzné Lakner Éva polgármester: Köszönti a Képviselő-testület ülésén
megjelenteket. A mai ülés a napirend fontosságára való tekintettel telefonon
került összehívásra. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő
képviselő közül 4 képviselő van jelen.
Bejelenti továbbá, hogy a mai ülés jegyzőkönyvvezetője Dudás Tiborné
köztisztviselő. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Szabó Erika képviselőt,
amely javaslattal a Képviselő-testület egyhangúlag egyetért.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére. Javasolja, hogy a következő napirendi
pontokat tárgyalja a Képviselő-testület:
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
42/2014.(VII.3.) öh.
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása.

Határozat
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A Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. július 3-i
ülésének a napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1./ „A KEOP-4.10.0/C/12-2013-0044 jelű „Kunbaja község önkormányzatának
megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia,
valamint bioetán termelése ” című projekt keretében kivitelezési és tervezési
feladatok ellátása.” címmel közzétett közbeszerzési eljárás lezárása
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
2./ Döntés a KEOP-4.10.0/C/12-2013-0044 jelű projekthez kapcsolódó
támogatást megelőlegező hitelkérelem benyújtásáról.
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
3./

„Aranyfürt” Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde óvodavezetői
munkakörének betöltésére benyújtott pályázat értékelése, – vezetői beosztás
ellátására szóló megbízás.
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
Szöllősi Csaba jegyző

4./ Bejelentések
5./ Egyebek.

Első napirend tárgyalása:
1./

„A
KEOP-4.10.0/C/12-2013-0044
jelű
„Kunbaja
község
önkormányzatának megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt
hő és villamos energia, valamint bioetán termelése ” című projekt
keretében kivitelezési és tervezési feladatok ellátása.” címmel közzétett
közbeszerzési eljárás lezárása
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester

(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Franzné Lakner Éva polgármester: Ismertette a közbeszerzési eljárás lezárásával
kapcsolatos előterjesztést. 2 ajánlat érkezett, 1 érvényes, 1 érvénytelen. A Bíráló
Bizottság véleményét kell a Képviselő-testületnek jóváhagyni.
dr. Lovas László képviselő: Kik bírálták el a pályázatokat?
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Franzné Lakner Éva polgármester: Budapesten zajlott a közbeszerzési eljárás,
közbeszerzési szakemberek végezték. Ismertette a határozati javaslatot, amelyet
elfogadásra javasol.
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
43/2014.(VII.3.) öh.
Határozat
„A KEOP-4.10.0/C/12-2013-0044 jelű „Kunbaja község önkormányzatának
megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia,
valamint bioetán termelése ” című projekt keretében kivitelezési és tervezési
feladatok ellátása.” címmel közzétett közbeszerzési eljárás lezárásáról
1. Kunbaja Község Önkormányzata (6435 Kunbaja, Rákóczi út 16.), mint
ajánlatkérő „A KEOP-4.10.0/C/12-2013-0044 jelű „Kunbaja község
önkormányzatának megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő
és villamos energia, valamint bioetán termelése ” című projekt keretében
kivitelezési és tervezési feladatok ellátása.” címmel közbeszerzési eljárást
folytat le.
2. Az ajánlatkérő Bírálóbizottságot hozott létre az ajánlatoknak a Kbt. 63. §
(3)-(4) bekezdése szerinti elbírálására. A bírálóbizottság írásbeli
szakvéleményt és döntési javaslatot készített az ajánlatkérő nevében a
közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó testület, a képviselő-testület
részére.
3. A Bírálóbizottság döntési javaslata alapján a képviselő-testület, mint a
közbeszerzési eljárás tekintetében döntéshozatalra jogosult szervezet,
megállapítja, hogy az AsiaNet Hungary Kft. érvényes ajánlatot nyújtott
be, továbbá a Siva-Solar Kft. érvénytelen ajánlatot nyújtott be.
4. A Bírálóbizottság döntési javaslata alapján a képviselő-testület az eljárást
lezáró döntésével megállapítja, hogy az eljárást megindító felhívásban
meghatározott
bírálati
szempont
(legalacsonyabb
összegű
ellenszolgáltatás) alapján a jelen közbeszerzési eljárásban a nyertes
ajánlattevőként az AsiaNet Hungary Kft. kerül kihirdetésre, tekintettel
arra, hogy a legalacsonyabb ellenszolgáltatásra tett ajánlatot.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
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Második napirend tárgyalása:
2./ Döntés a KEOP-4.10.0/C/12-2013-0044 jelű projekthez kapcsolódó
támogatást megelőlegező hitelkérelem benyújtásáról.
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Franzné Lakner Éva polgármester: A pályázatra kb. 300 millió Ft támogatást
nyertünk, az önerő 200 millió Ft. Ezt a pénzt az EU Önerő Alaptól meg fogjuk
kapni, a benyújtott pályázatunk nyert. Az előkészítés költsége 19 millió Ft, ezt
az összeget elő kell finanszírozni. Ki kell fizetni az előkészítés költségeit, ha
meg vannak az átutalások, utána lehet a kifizetési kérelmet beadni, illetve
lehívni a támogatást, várhatóan 2-3 hónapon belül a 19 millió előkészítés
költségeit megkapjuk támogatás formájában, és vissza tudjuk fizetni a hitelt a
Takarékszövetkezetnek.
dr. Lovas László képviselő: Ha megkapjuk a hitelt, nem viszi el az inkasszó?
Franzné Lakner Éva polgármester: Alszámlát kell nyitni a KEOP pályázat
lebonyolítására, EU-s pénzeket nem lehet inkasszálni. A számlánkon jelenleg
inkasszó van. Beadtuk a rendkívüli ÖNHIKI pályázatot, kértük a Kormány
segítségét. „Szerencsés” helyzetben vagyunk, az inkasszó ellenére tudtunk
segélyeket, béreket fizetni.
dr. Lovas László képviselő: Pályázati pénzből lehet fizetést, segélyt fizetni?
Franzné Lakner Éva polgármester: Nem lehet, de volt olyan alszámlánk, amire
nem került inkasszó és pénz is volt rajta, és abból ki lehetetett fizetni a béreket
és a segélyeket. Fizetést kellett adni az embereknek.
Patocskai Tibor alpolgármester: Alszámlát nyitnak, onnan rögtön továbbutalják
a pénzt, nem lesz idő inkasszálni.
Franzné Lakner Éva polgármester: Ha nem kapunk ÖNHIKI-t, akkor nincs
tovább, alapjaiban dől be az önkormányzat. Bízik az ÖNHIKI-ben az állami
támogatást elvitte az inkasszó, ami 3-4 millió Ft, a segélyek 2-3 millió Ft. Az
ÖNHIKI döntést mindennap várják. A Képviselőtestület is ismert, hogy saját
erőből nem tudjuk kigazdálkodni a 2006. óta húzódó munkaügyi perből adódó
fizetési kötelezettségünket. Lesz KEOP-os alszámla, ezek a pénzek
elkülönítetten kezelendők.
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dr. Lovas László képviselő: Ha megkapjuk a hitelt, csak erre a célra használják
fel.
Franzné Lakner Éva polgármester: Nem lehet másra felhasználni, és arra is lesz
felhasználva. Kéri, hogy a Képviselők támogassák a hitel felvételét.
Ezt követően ismertette a hitelkérelem benyújtásáról szóló határozati javaslatot.
Miután 2 millió Ft-ot meghaladó hitelfelvételről van szó, az SZMSZ 25.§ (13)
bekezdés e) pontja alapján névszerinti szavazást kell tartani.
A névszerinti szavazással a Képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.
Szöllősi Csaba jegyző: Ezután ismertette a név szerinti szavazás szabályait. Név
szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapján minden képviselőt
személy szerint szólít, és a képviselő által adott választ (igen, nem, tartózkodás)
a névsorban rögzíti. A szavazás végén a képviselő nyilatkozatát aláírásával
hitelesíti. A név szerinti szavazásnál a polgármester utolsónak szavaz. A név
szerinti szavazásról külön jegyzőkönyv készül. A külön hitelesített névsort a
jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
A Képviselő-testület ülésének további eseményeit a név szerinti szavazásról
készült 1-11/2/2014. sz. jegyzőkönyv tartalmazza.
Név szerinti szavazás után
Franzné Lakner Éva polgármester: Megállapítja, és kihirdeti a név szerinti
szavazás eredményét, amely szerint a Képviselő-testület 4 ”igen” szavazattal 0
„nem” szavazattal a KEOP-4.10.0/C/12-2013-0044 jelű projekthez kapcsolódó
támogatást megelőlegező hitelkérelem benyújtásáról döntött.
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
44/2014.(VII.3.) öh.
Döntés a KEOP-4.10.0/C/12-2013-0044 jelű
projekthez kapcsolódó támogatást megelőlegező
hitelkérelem benyújtásáról.

Határozat

1. Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 19.213.830 Ft
összegű támogatást megelőlegező hitelt vesz fel.
2. A hitel célja a KEOP-4.10.0/C/12-2013-0044 jelű „Kunbaja község
önkormányzatának megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő
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és villamos energia, valamint biometán termelése elnevezésű projekthez
kapcsolódó támogatás megelőlegezése.
3. A Képviselő-testület a 1. pontban rögzített összegű hitelt 2014. évben
teljes összegben visszafizeti a hitelt nyújtó pénzintézetnek.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szigetvári
Takarékszövetkezethez a jelen határozat szerinti összegre vonatkozó éven
belüli (likvid) hitel kérelmet nyújtson be, a hitelkérelemhez szükséges
dokumentumokat az Önkormányzat képviseletében aláírja.
5. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat
5.1. költségvetési bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket
ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe véve
a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.
5.2. valamint az alábbi ingatlanokat ajánlja fel:
5.2.1. Kunbaja külterület 0202 hrsz.,
5.2.2. Kunbaja belterület 1041 hrsz.,
5.2.3. Kunbaja belterület 1043 hrsz.,
5.2.4. Kunbaja belterület 150 hrsz.,
5.2.5. Kunbaja belterület 158/2 hrsz.,
5.2.6. Kunbaja belterület 205/1 hrsz.,
5.2.7. Kunbaja belterület 205/3 hrsz.,
5.2.8. Kunbaja belterület 223 hrsz.,
5.2.9. Kunbaja belterület 226 hrsz.,
5.2.10. Kunbaja belterület 375/1 hrsz.,
5.2.11. Kunbaja belterület 375/2 hrsz.,
5.2.12. Kunbaja belterület 375/3 hrsz.,
5.2.13. Kunbaja belterület 375/4 hrsz.,
5.2.14. Kunbaja belterület 947/1 hrsz.,
5.2.15. Kunbaja belterület 947/2 hrsz.,
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Harmadik napirend tárgyalása:
3./ „Aranyfürt” Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde óvodavezetői
munkakörének betöltésére benyújtott pályázat értékelése, – vezetői
beosztás ellátására szóló megbízás.
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
Szöllősi Csaba jegyző
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(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Szöllősi Csaba jegyző: Ismertette az előterjesztést. A tavalyi évben egy pályázat
érkezett, de a pályázónak nem volt megfelelő iskolai végzettsége. Az intézmény
vezetésére 1 évre szóló megbízást adott a Képviselő-testület.
Az idén kiírt pályázati felhívásra nem érkezett pályázat, az intézményben van
olyan közalkalmazott akinek megbízást adhatnak az intézmény vezetésére 1
évre.
Franzné Lakner Éva polgármester: Javasolja, hogy Mogyorósiné Pálosi Tímeát
bízzák meg a vezetői feladatokkal.
Pálosi Jánosné képviselő: Bejelenti személyes érintettségét, de élni szeretne
szavazati jogával. Szavazni kíván a személyes érintettség miatti kizárással
kapcsolatos döntéshozatalkor, valamint az „Aranyfürt” Óvoda és Egységes
Óvoda Bölcsőde óvodavezetői munkakörének betöltésére benyújtott pályázat
értékelése, - vezetői beosztás ellátására szóló megbízással kapcsolatos
döntéshozatalkor is élni kíván szavazati jogával, vagyis mindkét esetben.
Franzné Lakner Éva polgármester: Kéri a Képviselő-testület állásfoglalását.
Kizárják-e Pálosi Jánosné képviselőt a személyes érintettség miatti kizárással
kapcsolatos döntéshozatalból, és az „Aranyfürt” Óvoda és Egységes Óvoda
Bölcsőde óvodavezetői munkakörének betöltésére benyújtott pályázat
értékelése, - vezetői beosztás ellátására szóló megbízással kapcsolatos
döntéshozatalból? Aki egyetért a kizárással, kézfeltartással szavazzon.
Ezt követően a Képviselő-testület 0 „igen” szavazattal, 4 „nem” szavazattal,
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
45/2014.(VII.3.) öh.
Pálosi Jánosné képviselő kizárása

Határozat

Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – személyes érintettség
miatt – nem zárja ki Pálosi Jánosné képviselőt sem a személyes érintettség miatti
kizárással kapcsolatos döntéshozatalból, sem az „Aranyfürt” Óvoda és Egységes
Óvoda Bölcsőde óvodavezetői munkakörének betöltésére benyújtott pályázat
értékelése, vezetői beosztás ellátására szóló megbízással kapcsolatos
döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
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Franzné Lakner Éva polgármester: Megállapítja, hogy Pálosi Jánosné képviselőt
a Képviselő-testület nem zárta ki a szavazásból.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület Mogyorósiné Pálosi Tímeát bízza meg a
vezetői feladatokkal. Ezt követően ismertette a határozati javaslatot.
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
46/2014.(VII.3.) öh.
Határozat
Az „Aranyfürt” Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde
óvodavezetői munkakörének betöltésére kiírt pályázat
eredményéről, vezetői beosztás ellátására szóló megbízásról
1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Aranyfürt Óvoda és Egységes
Óvoda Bölcsőde óvodavezetői megbízásra kiírt pályázata eredménytelen, mivel
a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidőn belül egyetlen pályázat sem
érkezett be.
2. A Képviselő-testület 2015. április havi közzététellel új pályázati eljárás
lefolytatását kezdeményezi az 1. pontban jelölt intézmény óvodavezetői
munkakörének betöltésére. A Képviselő-testület a 326/2013. (VIII. 30.) Korm.
rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltak szerint eljárva, vezetői beosztás
ellátására szóló megbízást ad Mogyorósiné Pálosi Tímea óvodapedagógusnak. A
megbízás határozott idejű. A megbízás időtartama: 2014. július 01. napjától
2015. július 01. napjáig tart.
A Képviselő-testület Mogyorósiné Pálosi Tímea illetményét az alábbiak szerint
állapítja meg:
alapilletmény:
bruttó 248.216-Ft.
vezetői pótlék:
bruttó 64.067-Ft.
nehéz körülmények között végzett munka utáni pótlék:
bruttó 16.017-Ft.
Összesen:328.300-Ft
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízással kapcsolatos
feladatok ellátására.
Határidő. azonnal, határozat szerint.
Felelős: polgármester, jegyző
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Negyedik napirend tárgyalása:
4./ Bejelentések
Franzné Lakner Éva polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban bejelentése
nincs.

Miután több napirendi pont nem volt, a polgármester a Képviselő-testület ülését
1145 órakor bezárta.
Kmf.

Franzné Lakner Éva
polgármester

Szöllősi Csaba
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítő:
Szabó Erika
képviselő

