CSÁRDASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5621 CSÁRDASZÁLLÁS, PETŐFI ÚT 17.
13/2018.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 7-i rendkívüli nyílt üléséről, a Községháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Petneházi Bálintné polgármester, Bodó Ferencné, Kovalcsikné
Bakucz Mária, Makai Zsigmond önkormányzati képviselő,

Tanácskozási
joggal jelen van:
Meghívottak:

Dr. Uhrin Anna jegyző
Harmatiné Beinschródt Mária kirendeltség vezető valamennyi
napirendhez

a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint
Jegyzőkönyv
vezető:

Kovácsné Bőtsch Anita

Ülés időtartama:

14:00-14:55

Petneházi Bálintné polgármester köszöntötte a Képviselő-testület tagjait a mai nap
14 órára összehívott rendkívüli ülésen. Köszöntötte a jegyzőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az 5 fős testületből jelen van 4 fő. Nagy
Zsolt Sándorné alpolgármester szabadságát tölti. A jegyző a jegyzőkönyv vezetésével
Kovácsné Bőtsch Anitát bízta meg.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta kijelölni Bodó Ferencné képviselőt.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
77 /2018. (VIII. 7.) Csárdaszállás Kt. határozat

1. oldal

Csárdaszállás Község önkormányzati Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőnek kijelöli Bodó Ferencné képviselőt.
Határidő: azonnal

Petneházi Bálintné polgármester az ülés napirendjére a kiküldött meghívón szereplő
három napirendi pontot javasolta megtárgyalni.
Felkérte a képviselőket, hogy határozzák meg az ülés napirendjét.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
78 /2018. (VIII. 7.) Csárdaszállás Kt. határozat

Csárdaszállás Község önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. A gyermekek és fiatal felnőttek részére nyújtható pénzbeli támogatásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
2. „VP Kisezüsti út felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
3. Bejelentés
Határidő: azonnal

1. Napirend
A gyermekek és fiatal felnőttek részére nyújtható pénzbeli támogatásokról
szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy egy egységes szerkezetű rendelet
készült el a gyermekek és fiatal felnőttek részére nyújtható pénzbeli támogatásokról.
A polgármester részére átruházott jogkörrel, azonos feltételekkel dolgozták át a rendeletet. Azok a diákok kaphatnak támogatást, akik állandó Csárdaszállási lakcímmel
rendelkeznek és életvitelszerűen ott élnek.
Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte van e kérdés hozzászólás.
Hozzászólás nem érkezett, ezért kérte a Képviselő-testületet tagjait, hogy alkossák
meg a rendeletet.
2. oldal

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület egy hangú, 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
11 /2018. (VIII. 8.) Csárdaszállás Kt. rendelet

a gyermekek és fiatal felnőttek részére nyújtható támogatásokról
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések

1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) beiskolázási, tankönyvbeszerzési és gyermekszületési támogatást biztosít.
2. § Az Önkormányzat 1. § -ban meghatározott támogatások biztosításával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
2. Beiskolázási támogatás

3. § Az Önkormányzat közép vagy felsőfokú intézmény nappali rendszerű képzésen
tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező gyermekek, vagy fiatal felnőttek számára, akik Csárdaszálláson lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen Csárdaszálláson élnek beiskolázási támogatást biztosít.
4. § (1) A beiskolázási támogatás iránti kérelmét a tanulói, hallgatói jogviszonnyal
rendelkező személy, vagy törvényes képviselője, a tanév első napját megelőző 10.
napig nyújthatja be. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(2) A tanulói, hallgatói jogviszonyt a tanév kezdetétől számított 30 napon belül iskolalátogatási igazolással kell utólagosan igazolni.
5. § (1) A beiskolázási támogatás összege tanulónként és hallgatónként 10.000.-Ft.
(2) A beiskolázási támogatás az azt megállapító határozat jogerőre emelkedését követően kerül kifizetésre banki átutalással. Kérelemre a házipénztárából történő kifizetéssel is teljesíthető.

3. oldal

3. Tankönyvbeszerzési támogatás

6. § Az Önkormányzat Csárdaszálláson lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen
Csárdaszálláson élő általános iskoláskorú gyermekek részére tankönyvbeszerzési támogatás útján ingyenes tankönyvcsomagot biztosít.
7. § Az Önkormányzat az általános iskola által kiállított igazolás alapján gondoskodik
a gyermek részére igénybe vett tankönyvek térítési díjának kiegyenlítéséről.
8. § Az ingyenes tankönyveket a gyermekeknek kötelességük gondosan megőrizni, és
miután további használatukra nincs szükség, az önkormányzatnak kötelesek visszaszolgáltatni.
4. Gyermekszületési támogatás

9. § (1) Az Önkormányzat gyermek születésekor gyermekenként 25.000,- Ft támogatást nyújt annak a csárdaszállási lakóhellyel rendelkező szülőnek, aki családjával életvitelszerűen Csárdaszálláson él. A támogatás csárdaszállási lakóhellyel rendelkező
gyermekre tekintettel állapítható meg.
(2) A támogatás, emléklappal együtt ünnepélyes keretek között, minden év augusztus
20-án vagy október 23-án kerül átadásra.
5. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a gyermekek és fiatal felnőttek részére nyújtható pénzbeli támogatásokról szóló 26/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet.
Határidő: azonnal

2. Napirend
„VP Kisezüsti út felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy a Kisezüsti út felújításával kapcsolatban a Bíráló bizottság megkezdte a beruházás közbeszerzési eljárásának előkészítését. Két határozati javaslat készült, az ajánlati felhívás elfogadása és a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők elfogadása.
Szóban tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő Agro
Profil Kft. nem szerepel a kivitelezői névjegyzékben, ezért helyette a Centering Alfa
Kft. került be a gazdasági szereplők közé. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a módosítással együtt szavazzanak a határozati javaslatról.

4. oldal

Dr. Uhrin Anna jegyző elmondta, hogy mivel a beruházás elérte az értékhatárt ezért
kötelező kiírni a közbeszerzést. A felhívással lehet elindítani a közbeszerzési eljárást,
amelyhez van egy műszaki dokumentáció, amit tervező állított össze. A tervező költségbecslése alapján fogják majd árazatlan költségvetésként csatolni a mellékletekhez a dokumentációt. Erre fognak tudni majd ajánlatot tenni a gazdasági szereplők,
akiket az elektronikus közbeszerzési rendszerbe regisztráltak. A beruházás egy építési beruházás, amely nem építési engedély köteles. Augusztus 27- én lehet ajánlatot tenni, ezt követően automatikusan lezár a rendszer. Ezt követően nincs lehetőség ajánlat tételre. Az ügyvéd Úr át fogja vizsgálni, hogy a beérkező ajánlatok jogszerűek, megfelelnek-e a felhívásnak. Ha mindent rendben talál, akkor az augusztusi
soron követő ülésen döntés születhet. Amennyiben hiánypótlásra van szükség,
csúszhat az eljárás pár nappal. Ha elbírálásra kerültek az ajánlatok akkor a javaslat
megérkezik a Képviselő- testület elé. A javaslat alapján a Képviselő- testület dönt
arról, hogy eredményes- e az eljárás vagy sem. Ha eredményes akkor azt újra feladják az elektronikus rendszerbe. Ezt követően 5 napon belül lehet szerződést kötni a
vállalkozóval. Ha megtörtént a szerződéskötés utána lehet majd a munkaterületet
átadni és megkezdeni a munkálatokat. Amennyiben a munka szeptember elején
elkezdődik, akkor a munkálatok elvégzését 2018. december közepéig be kell fejezni.
A pályázattal való elszámolás csak a következő évben történne meg.
Petneházi Bálintné polgármester megköszönte a kiegészítést. Megkérdezte van e
kérdés hozzászólás.
Hozzászólás nem érkezett, ezért kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak
az első határozati javaslatról, ami a felhívás elfogadásáról szól.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület egy hangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
79 /2018. (VIII. 7.) Csárdaszállás Kt. határozat
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a „VP Kisezüsti út felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás
ajánlati felhívását.
Határidő: azonnal

Petneházi Bálintné polgármester szavazásra tette fel az ajánlattételre való felhívásban szereplő gazdasági szereplők elfogadásáról szóló határozati javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület egy hangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

5. oldal

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
80 /2018. (VIII. 7.) Csárdaszállás Kt. határozat
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a "VP
Kisezüsti út felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 115. § (2)
bekezdése alapján a következő gazdasági szereplőket hívja fel ajánlattételre:
1. Békés-Vill Kft. (5630 Békés, Dózsa György u. 3.)
2. Kondor-Szolg Kft. (5553 Kondoros, Munkácsy u. 2.)
3. Centering Alfa Kft. (4025 Debrecen, Arany János utca 56. 2/4.)
4. Bereczki és Társa Bt. (5500 Gyomaendrőd, Ipartelepi u. 3.)
5. Forgút Bt. (5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 10-12.)
Határidő: azonnal

3. Napirend
Bejelentések
Bodó Ferencné képviselő elmondta, hogy az Arany János utcán még mindig nem
vágták le a fa gallyakat, amit megígértek.
Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy folyamatosan dolgoznak a faluban
és el fogják végezni a munkát.
Bodó Ferencné képviselő elmondta, hogy a Művelődési Ház udvarán, egy területen
nagyon nagy a fű, és hétvégén az Elszármazottak találkozóján, csúnyán fog mutatni.
Illetve, hogy az Elszármazottak találkozója program nincs megfelelően hirdetve. Az
idősebb korosztály nem tudja, hogy bármilyen rendezvény lenne a hétvégén a településen.
Petneházi Bálintné polgármester válaszában elmondta, hogy levágatja a füvet a
munkásokkal mire a rendezvény megrendezésre kerül. A plakátok a rendezvényről ki
vannak helyezve a településen, illetve a napokban minden postaládába szórólap is
lett bedobva.
Bodó Ferencné képviselő megkérdezte, hogy ezt a rendezvényt az önkormányzat
támogatja e.
Petneházi Bálintné polgármester válaszában elmondta, hogy van néhány program,
mint például a bothúzás, horgászat, lovas kocsizás, amit nem lehet a projekt keretében elszámolni, ezért azt az önkormányzat finanszírozza.

6. oldal

Bodó Ferencné képviselő megkérdezte, hogy a Nyugdíjas Klub továbbra sem kaphat
támogatást az önkormányzattól. Minden saját pénzükből finanszíroznak, szerveznek
meg. Akár egy rendezvényen ugráló vár biztosítása vagy egy fellépő díjának kifizetése.
Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy az önkormányzat közvetlenül tud
kötelezettséget vállalni a szolgáltatások megrendelésére, hogy ezzel is tudja a rendezvény színvonalát emelni.
Megkérdezte van e valakinek, kérdése, bejelentése. Kérdés nem érkezett, ezért megköszönte a jelenlétet és az ülést berekesztette.

K. m. f.

Petneházi Bálintné
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

Bodó Ferencné
hitelesítő

7. oldal

