1-12/2014. szám

Jegyzőkönyv
Készült: Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus
27-én (szerda) 1300 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye:

Községháza tanácskozóterme.

Jelen vannak:

Franzné Lakner Éva polgármester, Barnáné dr. Jámbor
Dominika, Pálosi Jánosné, Szabó Erika képviselők (4 fő).

Állandó meghívottak részéről: Patocskai Tibor alpolgármester,
Szöllősi Csaba jegyző
Előzetesen bejelentette távolmaradását: Tímár Judit alpolgármester, dr. Lovas
László, 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 Barnáné dr. Jámbor
Dominika képviselőt, amely javaslattal a Képviselő-testület egyhangúlag
egyetért.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére. Javasolja, hogy a következő napirendi
pontokat tárgyalja a Képviselő-testület:
- A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
- Nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
Szavazatszámláló Bizottság tagjának és póttagjainak megválasztása
- Bejelentések
- Egyebek
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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47/2014.(VIII.27.) öh.
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása.

Határozat

A Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. augusztus 27-i
ülésének a napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1./ A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Szöllősi Csaba jegyző
2./ Nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
Szavazatszámláló Bizottság tagjának és póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: Szöllősi Csaba jegyző
3./ Bejelentések
4./ Egyebek
Első napirend tárgyalása:
1./ A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Szöllősi Csaba jegyző
(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Szöllősi Csaba jegyző: Ismertette az előterjesztést a Képviselő-testület tagjaival.
Kéri a napirenddel kapcsolatban a kérdéseket, észrevételeket.
Franzné Lakner Éva polgármester: Miután a napirendi ponttal kapcsolatban
kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolja, hogy a Képviselő-testület a
Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztést
fogadja el, és a határozati javaslat figyelembe vételével hozza meg határozatát.
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
48/2014.(VIII.27.) öh.
A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

Határozat

Kunbaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján a Helyi Választási Bizottság
tagjait és póttagjait a következők szerint választja meg:
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Tagok:
Póttagok:

Gabrics Géza
Orlovácz Lilla
Szabadkai Jánosné
Parti Diána
Nagyné Simon Hajnalka

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tagok és a póttagok
eskütételéről gondoskodjon.
Felelős: jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője
Határidő: azonnal
Második napirend tárgyalása:
2./ Nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
Szavazatszámláló Bizottság tagjának és póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: Szöllősi Csaba jegyző
(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Szöllősi Csaba jegyző: Ismertette az előterjesztést a Képviselő-testület tagjaival.
Kéri a napirenddel kapcsolatban a kérdéseket, észrevételeket.
Pálosi Jánosné képviselő:
jegyzőkönyvvezető?

A

nemzetiségi

szavazókörben

ki

lesz

a

Szöllősi Csaba jegyző: A jegyzőkönyvvezetőt a Helyi Választási Iroda vezetője
jelöli ki.
Franzné Lakner Éva polgármester: A nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló
bizottságának összeállításához kérték a Kunbajai Német Önkormányzat
elnökének segítségét.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság
tagjainak megválasztására tett javaslatot fogadja el, és a határozati javaslat
figyelembe vételével hozza meg határozatát.
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
49/2014.(VIII.27.) öh.
Nemzetiségi szavazatszámláló bizottság
tagjainak megválasztása

Határozat
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Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján a Nemzetiségi
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket
választja meg:
Tagok:

Daróczi János
Szabó Zsolt
Hunyadi Annamária
Schmidt Nándorné
Gindl Adrienn

Póttagok:

Vakula Zoltánné
Deákné Szűcs Éva

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tagok és a póttagok
eskütételéről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Franzné Lakner Éva polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület a
szavazatszámláló bizottság tagjára és póttagjainak megválasztására tett
javaslatot fogadja el, és a határozati javaslat figyelembe vételével hozza meg
határozatát.
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
50/2014.(VIII.27.) öh.
Szavazatszámláló Bizottság tagjának és
póttagjainak megválasztása

Határozat

Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján a Szavazatszámláló
Bizottság tagjának és póttagjainak az alábbi személyeket választja meg:
001. szavazókör: 6435 Kunbaja Rákóczi út 22. - Szivárvány
Szociális Szolgáltató Központ -, akadálymenetesített szavazókör,
Szavazatszámláló Bizottságának póttagjai
Szavazatszámláló Bizottság póttagok: Varga Gáborné
Pillerné Ódor Márta
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002. szavazókör: 6435 Kunbaja Bajcsy Zs. u. 2. - Összefogás
Közösségi Ház -. Szavazatszámláló Bizottságának tagja
Nagy Ottóné
Szavazatszámláló Bizottság póttagok: Szabó Krisztina
Kunyi Antalné
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tag és a póttagok
eskütételéről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Harmadik napirend tárgyalása:

3./ Bejelentések
Franzné Lakner Éva polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban bejelentése
nincs.

Negyedik napirend tárgyalása:
4./ Egyebek.
Franzné Lakner Éva polgármester: Többen megkeresték, hogy a Rózsa utca
végén lévő egyik ingatlanra hordott zöldhulladék és egyéb hulladék sok
problémát okoz az ott lakóknak. Sok a szemét és patkány is van. Ha Vaskúttal
takaríttatnák el a hulladékot, az nagyon drága lenne, kb. 8-10 millió Ft. A
hulladékot felgyújtani nem lehet.
Interneten talált egy vállalkozót, akinek van egy speciális gépe, ami a
zöldhulladékot ledarálja, és azután a földön szétszórható. Először 2 millió Ft +
ÁFA összegért vállalta volna, de alku után 1.260 eFt +ÁFA összegért is vállalja.
Ezért cserébe sík területet biztosítana. Kéri a Képviselő-testület hozzájárulását a
szerződés aláírására.
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A közmunkások segítenének a munkák során, ezért engedett a vállalkozó az
árból. Szeptember 11-ig vállalja a munka elvégzését, ÁFÁ-s számla ellenében
Barnáné dr. Jámbor Dominika képviselő: Ezt a feladatot meg kell oldani. Ennél
olcsóbban ha nem lehet ezt a feladatot megoldani, támogatja a szerződéskötést.
Patocskai Tibor alpolgármester: A gép zöldtrágyát csinál a hulladékból.
Franzné Lakner Éva polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület
támogassa a felvetését, és hatalmazza fel a szerződés aláírására, amely szerint a
képviselő-testület Kunbaja 533, 535, 536 hrsz.-ú területeken felhalmozódott
zöldhulladék környezetbarát megsemmisítése és az azzal kapcsolatos
tereprendezési munkák elvégzésére szerződést köt a Jáde-Frucht Kft. (6200
Kiskőrös Deák F. u. 5., adósz.:24878128-2-03) vállalkozással. A szerződés
időtartama: 2014.08.28.-2014.09.11., a munka igazolt elvégzését követően
fizetendő díjazás: bruttó:1.600.200,- Ft számla ellenében 8 napos fizetési
határidővel.
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
51/2014.(VIII.27.) öh.
Határozat
A településen felhalmozott zöldhulladék megsemmisítését
célzó vállalkozói szerződésről.
A képviselő-testület a Kunbaja 533, 535, 536 hrsz.-ú területeken felhalmozódott
zöldhulladék környezetbarát megsemmisítése és az azzal kapcsolatos
tereprendezési munkák elvégzésére szerződést köt a Jáde-Frucht Kft. (6200
Kiskőrös Deák F. u. 5., adósz.:24878128-2-03) vállalkozással. A szerződés
időtartama: 2014.08.28.-2014.09.11., a munka igazolt elvégzését követően
fizetendő díjazás: bruttó:1.600.200,- Ft számla ellenében 8 napos fizetési
határidővel. A vonatkozó szerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert.
Felelős: Polgármester
Határidő: határozat szerint
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