Ügyszám: 6367-2/2013.
JEGYZŐKÖNYV
felvéve Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Óbarok Község
Önkormányzata (2063 Óbarok, Iskola u. 3.) Tanácstermében, 2013. október 30-án
(szerda), 18 órai kezdettel megtartott nyílt, rendes képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Borbíró Mihály polgármester
Boros Ferenc alpolgármester
Gyurits Tamás képviselő
Komlós Tamás képviselő (1827 órakor érkezett)
Takácsné Schmidmayer Henriett képviselő
Tanácskozási joggal:
Bócsiné Mészáros Anna intézményvezető
Jelen vannak továbbá:
dr. Majoros Ildikó jegyző megbízásából Bajtekné Halász Ildikó
Vendégek: 2 fő
Borbíró Mihály polgármester:
Üdvözlöm Óbarok Község Önkormányzata képviselő-testületi ülésén megjelent
képviselőket és az ülésen résztvevőket. Megállapítom, hogy az ülés az SZMSZ
előírásainak megfelelően került összehívásra.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselőtestületéből 4 fő képviselő jelent meg. A képviselő-testület minősített
határozathozatalra képes. A Képviselő-testületi ülésünket megnyitom.
A meghirdetett napirendekhez javaslom felvenni az alábbi pontokat:
1. Döntés a munkagépre szerelhető toló lapra beérkezett árajánlatokról, és a
beszerzéséhez szükséges anyagi eszközök biztosítása
2. Számítógép beszerzése az Óbarki Kisvakond Óvodába
3. Döntés négy órás, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó polgármesteri
referens foglalkoztatásáról.
4. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Kérdezem a Tisztelt Képviselőtársaimat a meghirdetett napirendi pontokkal
kapcsolatban van-e még valakinek javaslata, észrevétele?
Amennyiben nincs, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ülés napirendi
pontjait szíveskedjenek elfogadni:
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2013. október 30-i Képviselő-testületi ülés napirendje
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Napirendi pontok:
1. Beszámoló a 2013. évi gazdálkodás háromnegyed éves helyzetéről.
2. A szociális célú tűzifa támogatásról szóló /2013. ( ) önkormányzati rendelet
megalkotása és döntés a pályázaton történő indulásról.
3. Beszámoló a nagyegyházi orvosi rendelő felújításának befejezéséről.
4. Díszpolgári emléktábla készítésével kapcsolatos döntés meghozatala.
5. Költségvetési fedezet biztosítása a 2013. év végi ünnepségekre
6. Szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos újabb pályázat kiírása
7. Döntés a munkagépre szerelhető toló lapra beérkezett árajánlatokról, és a
beszerzéséhez szükséges anyagi eszközök biztosítása
8. Számítógép beszerzése az Óbarki Kisvakond Óvodába
9. Döntés négy órás, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó polgármesteri
referens foglalkoztatásáról
10. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása.
11. Polgármesteri beszámoló.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szavazzon.
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 4 képviselő 4
egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
116/2013. (X. 30.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2013. október 30-i Képviselő-testületi ülés napirendje
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a 2013. évi gazdálkodás háromnegyed éves helyzetéről.
2. A szociális célú tűzifa támogatásról szóló /2013. ( ) önkormányzati rendelet
megalkotása és döntés a pályázaton történő indulásról.
3. Beszámoló a nagyegyházi orvosi rendelő felújításának befejezéséről.
4. Díszpolgári emléktábla készítésével kapcsolatos döntés meghozatala.
5. Költségvetési fedezet biztosítása a 2013. év végi ünnepségekre
6. Szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos újabb pályázat kiírása
7. Döntés a munkagépre szerelhető toló lapra beérkezett árajánlatokról, és a beszerzéséhez szükséges anyagi eszközök biztosítása
8. Számítógép beszerzése az Óbarki Kisvakond Óvodába
9. Döntés négy órás, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó polgármesteri
referens foglalkoztatásáról
10. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
11. Polgármesteri beszámoló
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
1.) napirendi pont: Beszámoló a 2013. évi gazdálkodás háromnegyed éves helyzetéről
Borbíró Mihály polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése szerint:
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„A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről
szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció
ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a
helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a
költségvetési egyenleg alakulását.”
A költségvetési koncepció benyújtásának módosult határideje a 24. § (1) bekezdése
szerint:
„A jegyző, főjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített,
a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig
nyújtja be a képviselő-testületnek.”
Tájékoztatásul: a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepciót a Képviselő-testület az
eredeti határidő előtt, 2013. április 25-én a 40/2013. (IV.25.) önkormányzati
határozattal elfogadta.
A háromnegyedévről készített beszámolót az alábbiak figyelembevételével készítettük
el:
1. a költségvetési előirányzatok időarányos alakulásának bemutatása,
2. beszámoló a tartalék felhasználásról,
3. a tervezett, illetve keletkezett hiány és többlet összegének alakulására vonatkozó
tájékoztatás,
4. a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének ismertetése.
Tájékoztatás a tartalék alakulásáról 2013. január 1 – szeptember 30. között:
2013. évi módosított előirányzat: 40.093 eFt
Megnevezés
Összeg (Ft)
Testületi
határozat
száma
Óbarki kutyák chippel történő
500 000
5 /2013. (I.31.)
ellátása
Óvoda: fejlesztő pedagógus megbí124 790
32 /2013. (III.21.)
zási díja és járuléka, valamint szemétszállítási díjkülönbözet
Néhai Tóth László temetésének
330 000
34 /2013. (III.21.)
költségei
Roma Nemzetiségi Nap, rendőrségi 140 000
36 /2013.(III.21.)
jelenlét biztosítása
Játszótéri eszközök felülvizsgálata
100 000
44 /2013. (IV.25.)
Esély Szociális Családsegítő és 70 104
56/2013. (V.27.)
Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó
Társuláshoz
való
csatlakozás
ügyvédi díja
Elektromos
szekrény
kiépítése 100 000
68/2013. (V.30.)
(Óbarki Búcsú)
E-on felé hálózatfejlesztési hozzájá- 130 000
68/2013. (V.30.)
rulás (Óbarki Búcsú)
Nagyegyházi
orvosi
rendelő 800 000
75/2013. (V.30.)
karbantartása (ÁNTSZ kötelezése)
Nagyegyházi bevezető úti áteresz 700 000
76/2013. (V.30.)
kijavítása
Mezőgazdasági erőgép beszerzése
5 600 000
77/2013. (V.30.)
Rézsűkasza beszerzése
2 500 000
78/2013. (V.30.)
Mozgókönyvtári szolgáltatás átme- 90 434
85 / 2013. (V.30.)
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neti finanszírozása
Eszközbeszerzések az óbarki Kisvakond Óvodába
Mosógép beszerzése az óbarki Kisvakond Óvodába
Magyar Sajtmustra
Tartalék felhasználása 09.30-ig összesen:

747 500

92 / 2013. (VII.18.)

45 000

93 / 2013. (VII.18.)

30 000
12 007 828

113/2013. (IX.19.)

Tájékoztatás a Civil szervezetek támogatásáról:
2013. évi előirányzat: 500.000,- Ft
Civil szervezet megnevezése
Összeg (Ft)
Nagyegyházi Baráti Kör
Búzavirág Nyugdíjas Klub
Nefelejcs Nyugdíjas Klub
Polgárőr Egyesület
Kulturális
esemény
megszervezésére
Felhasználás 09.30-ig összesen

Testületi
határozat
száma
80 /2013. (V.30.)
81 / 2013. (V.30.)
82 / 2013. (V.30.)
83 /2013. (V.30.)
84 / 2013. (V.30.)

70 000
80 000
100 000
100 000
150 000
500 000

ÓBAROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. III. negyedév
Megnevezés
Terv (eFt)
Tény (eFt)
BEVÉTELEK
Költségvetési
tá- 35 245
27 012
mogatás
Előző évi költség- 0
135
vetési visszatérülés
Közhatalmi bevéte- 17 266
27 025
lek
Működési célú tá- 3 857
1 994
mogatásértékű bevételek
Intézményi műkö- 813
344
dési bevétel
Pénzmaradvány
33 110
0
Költségvetési bevétel 90 291
56 510
összesen
KIADÁSOK
Személyi juttatások
Munkaadó terhelő
járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás

8 806
2 238

6 561

11 296
12 894

9 263
8 681

1 450
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Tény/Terv (%)
76,64
0,00
156,52
51,70

42,31
0,00
62,59

74,51
64,79
82,00
67,33

Működési
célú
pénzeszköz átadás
Ellátottak pénzbeli
juttatásai
Beruházások
Tartalék
Céltartalék
Irányítószervi támogatás
Költségvetési kiadás
összesen

1 002

620

61,88

7 232

6 627

91,63

0
27 938
12 008
17 144

8 282
0
0
13 420

0,00
0,00
0,00
78,28

90 291

54 904

60,81

Bevételek:
Helyi adóbevételeink (közhatalmi bevételek) teljesítése terven felül alakultak.
Iparűzési adóbevételünk egy adózó jóvoltából jóval a tervezett összegen felül teljesült.
Emellett a telekadó nagyjából időarányosan, míg az építményadó túlteljesült az éves
tervhez viszonyítva.
Átengedett központi adókon belül a gépjárműadó teljesítése az éves tervhez képest,
túlteljesítést mutat, mely az előző évek alakulásához viszonyítva az adófelderítés és
behajtás hatékonyságának javulását támasztja alá. Sajnos 2013. évtől a gépjárműadó
bevétel 60%-át tovább kell utalnunk az Államkincstár felé, így a tervezett bevételeink
az önkormányzatnál maradó 40% teljesülését mutatják.
Bírságok, pótlékok címen az adóbehajtási munka eredményeként került pótlék
befizetésre.
Tájékoztatás a helyi adók alakulásáról ( 2013. III. negyedév)
Megnevezés
Terv
iparűzési adó
10.910
építményadó
1.412
telekadó
592
idegenforgalmi adó
139
Helyi adók összesen:
13.053
helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírsá413
gok
Átengedett központi adó bevétel
gépjárműadó
3.800

Tény
20.792
1.766
479
0
23.037
39

3.936

Teljesítés %-a
191
125
81
0
176
9

104

Kérdezem a képviselő-testületet, hogy van-e valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban
kérdése, észrevétele?
Amennyiben nincs, kérem a Képviselő-testületet, szavazzon.
I. Határozati javaslat:
Tárgy: Beszámoló a 2013. évi gazdálkodás háromnegyed éves helyzetéről
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
Önkormányzat 2013. évi I.-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának helyzetéről
szóló beszámolót elfogadja.
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Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Polgármester
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 4 képviselő 4
egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
117/2013. (X. 30.) önkormányzati határozat
Tárgy: Beszámoló a 2013. évi gazdálkodás háromnegyed éves helyzetéről
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat 2013. évi I.-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának helyzetéről
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: polgármester
II. Határozati javaslat:
Tárgy: A 2013. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatban szükséges operatív
intézkedés elrendelésére irányuló döntés meghozatala
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
Önkormányzat 2013. évi I.-III. negyedéves költségvetési gazdálkodása alapján nem
tartja szükségesnek az
önkormányzat pénzügyeivel kapcsolatos operatív intézkedés elrendelésére irányuló
döntés meghozatalát.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Polgármester
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 4 képviselő 4
egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
118/2013. (X. 30.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2013. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatban szükséges operatív intézkedés elrendelésére irányuló döntés meghozatala
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat 2013. évi I.-III. negyedéves költségvetési gazdálkodása alapján nem tartja
szükségesnek az önkormányzat pénzügyeivel kapcsolatos operatív intézkedés
elrendelésére irányuló döntés meghozatalát.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: polgármester
III. Határozati javaslat:
Tárgy: A 2014. január 1.-el esetlegesen módosítandó adórendelettel kapcsolatos
adópolitikai elvek meghatározása
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Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Óbarok Község
Önkormányzata pénzügyi helyzetére tekintettel nem tartja szükségesnek 2014-ben az
adórendelet módosítását.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Polgármester
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 4 képviselő 4
egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
119/2013. (X. 30.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2014. január 1.-el esetlegesen módosítandó adórendelettel kapcsolatos adópolitikai elvek meghatározása
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Óbarok Község Önkormányzata pénzügyi helyzetére tekintettel nem tartja szükségesnek 2014ben az adórendelet módosítását.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: polgármester
2. napirendi pont: A szociális célú tűzifa támogatásról szóló /2013. ( ) önkormányzati rendelet megalkotása és döntés a pályázaton történő indulásról
Borbíró Mihály polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország Kormánya a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról a 1611/2013. (IX.5.) Korm. határozatban döntött.
Az ehhez kapcsolódó pályázat részletszabályait az 57/2013. (X.4.) BM rendelet tartalmazza, amely szerint:
„3. § (1) A támogatásban részesített települési önkormányzatok rendeletben
szabályozzák a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit,
amelyet az elszámolással egyidejűleg a kincstárnak benyújtanak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti rendeletben
a) a szociális rászorultság szempontjait akként kell meghatározni, hogy a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy
ad) – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására
– lakásfenntartási támogatásra jogosult előnyt élvezzen, valamint
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
élvezzen előnyt és
c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerüljön sor.
(3) A települési önkormányzat a szociális célú tűzifára való jogosultságról
határozattal dönt.”
A fentiek alapján tehát rendeletalkotási kötelezettségünk van akkor, ha indulni
akarunk a kedvezményes szociális tűzifapályázaton.
E pályázaton tavaly is indultunk, és az idén is rögzítettünk már az Ebr42 rendszerben,
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mert ezzel mindenképpen megtakarítást érünk el ahhoz képest, mintha saját erőből
szereznénk be a szociális célra kiutalandó tűzifát.
Kérdezem, hogy van-e észrevétele a Képviselő-testületnek?
Gyurits Tamás képviselő:
A jogosultság feltételeinél én inkább átfogalmaznám, vagy átírnám a feltételeket.
Borbíró Mihály polgármester:
A szociálisan méltányolható élethelyzetet ezek indokolják, én nem javaslom
átfogalmazni. Pont ez a megfogalmazás ad lehetőséget arra, hogy mérlegeljünk
élethelyzet és élethelyzet között. Átruházott hatáskörben első fokon én hozok döntést
az ügyben, és ha az ügyfél nem ért egyet, akkor fordulhat a Képviselő-testülethez
másodfokon. Gondolom ez kellő biztosíték a korrekt eljárásra.
Komlós Tamás 18 27 órakor megérkezik, a jelenlévő képviselők száma 5 fő.
Borbíró Mihály polgármester:
Kérem a képviselő-testületet, hogy szavazzon a szociális tűzifa pályázaton történő
indulásról.
Határozati javaslat:
Tárgy: Döntés a szociális célú tűzifa pályázaton történő indulásról
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy indulni kíván a
helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról 57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján kiírt pályázaton.
Felkéri a polgármestert, hogy az ehhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: polgármester
Kérem, szavazzunk!
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 képviselő 5
egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
120/2013. (X. 30.) önkormányzati határozat
Tárgy: Döntés a szociális célú tűzifa pályázaton történő indulásról
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy indulni
kíván a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról 57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján kiírt pályázaton.
Felkéri a polgármestert, hogy az ehhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: polgármester
Borbíró Mihály polgármester:
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Miután eldöntötte a képviselő-testület, hogy indul a pályázaton, a rendelet alkotása
következik.
HATÁSVIZSGÁLAT
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a szabályozás várható következményeiről

A rendelet-tervezet megne- Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
vezése:
/2013. ( ) önkormányzati rendelete a
a szociális célú tűzifa támogatásról

Társadalmi hatás

A rendelet szabályozza a szociális alapon igényelhető, térítésmentes tűzifa jogosultsági feltételeit, és az
eljárás szabályait. Ezzel az igénylés mikéntje és a
feltételrendszer átláthatóvá és megismerhetővé válik
mindenki számára.

Gazdasági hatás

Az önkormányzat gazdálkodására úgy hat, kereteket
teremt az igényelhető tűzifa mennyiségéhez, és meghatározza a jogosulatlan igénybevétel megtérítésének mértékét.

Költségvetési hatás

Költségvetési hatása annyiban van, hogy az önkormányzat által, kedvezményesen vásárolt tűzifa
igénylésére ad lehetőséget.

Környezeti következmények

Környezeti következménye nagy, mert a tüzelőt
megvásárolni képtelen családok nem a település fáit
vágják ki, hanem tűzifát fognak elégetni.

Egészségi következmények

Egészségügyi következménye rendeletalkotásnak a
családok téli meleg helyen tartózkodásához való
hozzájárulásában van.

Adminisztrációs terhek

A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs
terhekre hatása van, mert minden kérelmező esetében külön határozatot kell hozni, amely megnöveli
az adminisztrációs terheket.

A rendelet megalkotásának az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és
szükségessége
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében, továbbá a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz
kapcsolódó
kiegészítő
támogatásáról 57/2013. (X. 4.) BM rendelet 3. §-ban
kapott felhatalmazás alapján jár el az önkormányzat.

A jogalkotás elmaradásának

Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés.
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várható következményei

Mulasztás esetén a törvényességi felügyeletet gyakorló Kormányhivatal eljárást kezdeményezhet.

A rendelet alkalmazásához szükséges
- személyi feltételek

Rendelkezésre állnak

- szervezeti feltételek

Rendelkezésre állnak

- tárgyi feltételek

Rendelkezésre állnak

- pénzügyi feltelek

Rendelkezésre állnak

Javaslat:
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a szociális célú
tűzifa támogatásról szóló /2013. ( ) önkormányzati rendeletét.
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2013. ( ) önkormányzati rendelete a
a szociális célú tűzifa támogatásról
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdése a) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva, a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról 57/2013. (X. 4.) BM rendelet 3. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a
következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya kiterjed az Óbarok község közigazgatási területén élő, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Sztv.) 3. § (1) – (3) bekezdésében meghatározott személyekre.
2. § (1) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége
háztartásonként 0,5, de legfeljebb 2 m3 lehet.
(2) A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani,
tűzifa formájában.
3. § Óbarok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa
juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört a polgármesterre ruházza át.
2. A jogosultság feltételei
4. § Szociális célú tüzifa támogatásra az jogosult,
a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
b) az igénylő előrehaladott életkora, betegsége, vagy egyéb szociálisan
méltányolható élethelyzete indokolja és
c) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
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5. § Szociális célú tűzifa támogatásban első sorban azt kell részesíteni, aki
a) aktív korúak ellátására,
b) időskorúak járadékára,
c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra,
d) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására,
lakásfenntartási támogatásra jogosult, illetve
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
3. Eljárási szabályok
6. § A szociális tűzifa iránti kérelmet írásban kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell:
a) rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás
folyósításának igazolószelvénye, vagy megállapító határozatát,
b) jövedelemmel rendelkező személyek esetében
ba) a munkáltató által kiállított, kereseti igazolást,
bb) egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagjai esetében a tárgyévet
megelőző év személyi jövedelemadójának mértékéről szóló adóhatósági
igazolást, valamint a tárgyévre vonatkozó jövedelemről szóló nyilatkozatot,
bc) alkalmi munkát végzők esetében az alkalmi munkavállalói könyv
másolatát, ennek hiányában a tevékenységet végző által leadott nyilatkozat.
7. § Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére
állapítható meg a támogatás.
8. § Az óbarki lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak ott
vehető figyelembe a háztartás tagjaként, ahol életvitelszerűen él.
9. § A szociális célú tűzifára irányuló kérelem azon időpontig fogadható be, ameddig
az önkormányzat rendelkezésére álló tűzifa készlet határozattal kiutalásra nem került.
10. § A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.
11. § Amennyiben a kérelmező az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát
értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem jogosult igényelte és kapta,
az ingyenesen biztosított tűzifa esetében 15.000,- Ft + ÁFA/m3, valamint a kiszállítás
költségének visszafizetésére kell kötelezni.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
13. § Hatályát veszti, 2014. június 30-án.

Borbíró Mihály
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző
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Borbíró Mihály polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel a
javaslattal kapcsolatban?
Amennyiben nincs, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy kézfeltartással szavazzon a rendeletről!
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 képviselő 5
egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi döntést hoz:
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
10/2013. (X.30. ) önkormányzati rendelete a
a szociális célú tűzifa támogatásról
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdése a) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva, a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról 57/2013. (X. 4.) BM rendelet 3. §-ban kapott felhatalmazás
alapján, a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya kiterjed az Óbarok község közigazgatási területén élő, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Sztv.) 3. § (1) – (3) bekezdésében meghatározott személyekre.
2. § (1) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége
háztartásonként 0,5, de legfeljebb 2 m3 lehet.
(2) A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani,
tűzifa formájában.
3. § Óbarok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa
juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört a polgármesterre ruházza át.
2. A jogosultság feltételei
4. § Szociális célú tűzifa támogatásra az jogosult,
a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
b) az igénylő előrehaladott életkora, betegsége, vagy egyéb szociálisan
méltányolható élethelyzete indokolja és
c) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
5. § Szociális célú tűzifa támogatásban első sorban azt kell részesíteni, aki
a) aktív korúak ellátására,
b) időskorúak járadékára,
c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra,
d) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő
nyújtására,
lakásfenntartási támogatásra jogosult, illetve
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
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3. Eljárási szabályok
6. § A szociális tűzifa iránti kérelmet írásban kell benyújtani, amelyhez mellékelni
kell:
a) rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás
folyósításának igazolószelvénye, vagy megállapító határozatát,
b) jövedelemmel rendelkező személyek esetében
ba) a munkáltató által kiállított, kereseti igazolást,
bb) egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagjai esetében a tárgyévet
megelőző év személyi jövedelemadójának mértékéről szóló adóhatósági
igazolást, valamint a tárgyévre vonatkozó jövedelemről szóló
nyilatkozatot,
bc) alkalmi munkát végzők esetében az alkalmi munkavállalói könyv
másolatát, ennek hiányában a tevékenységet végző által leadott
nyilatkozat.
7. § Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére
állapítható meg a támogatás.
8. § Az óbarki lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak ott
vehető figyelembe a háztartás tagjaként, ahol életvitelszerűen él.
9. § A szociális célú tűzifára irányuló kérelem azon időpontig fogadható be,
ameddig az önkormányzat rendelkezésére álló tüzifa készlet határozattal kiutalásra
nem került.
10. § A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás
során környezettanulmány végezhető.
11. § Amennyiben a kérelmező az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát
értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem jogosult igényelte és
kapta, az ingyenesen biztosított tűzifa esetében 15.000,- Ft + ÁFA/m3, valamint a
kiszállítás költségének visszafizetésére kell kötelezni.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
13. § Hatályát veszti, 2014. június 30-án.

Borbíró Mihály
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Takácsné Schmidmayer Henriett képviselő 18
Jelenlévő képviselők száma 4 fő.
3. napirendi pont:Beszámoló
munkálatainak elvégzéséről

a

40

nagyegyházi

Borbíró Mihály polgármester:
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órakor az ülés termét elhagyta.

orvosi

rendelő

karbantartási

Tisztelt Képviselő-testület!
Bizonyára valamennyien emlékszünk még arra, hogy a népegészségügyi szervezet
több hiányosságot állapított meg a nagyegyházi orvosi rendelő tekintetében. Ebben a
kérdésben több esetben kértünk és kaptunk határidő módosítást. A legutóbbi
módosításban azt kértem, hogy 2013. szeptember 30-ig szíveskedjenek a határidőt
kitolni, tekintettel arra, hogy a számításba jöhető kivitelezők kapacitása a korábbi
elvégzést nem teszik lehetővé.
Az első árajánlatban a teljes felújításra kértünk ajánlatot. Akkor az összeg meghaladta
volna a 4 millió forintot, ami nem volt finanszírozható.
Ezt követően az eredeti ajánlatból kiindulva megvizsgáltam, hogy mely munkálatok
elvégzése elengedhetetlen a hosszú távú állagmegóvás és a népegészségügy által
feltárt hiányosságok felszámolására.
Mindkét szempont figyelembe vételével kialakult egy olyan minimum-program,
aminek elvégzése elengedhetetlen volt és finanszírozási oldalról is kivitelezhető.
Szeptember elejére beérkeztek az új, immár csak az elengedhetetlen munkálatokra
vonatkozó ajánlatok. A környező településeken működő vállalkozások közül négy
adott le értékelhető ajánlatot. A legjobb ajánlat 788.550 Ft+ÁFA értékű volt.
A további munkák levétele nem volt lehetséges, hiszem akkor a népegészségügyi
követelmények, vagy a tartós eredmény látta volna kárát. Ezért a legkedvezőbb
árajánlat elfogadása mellett döntöttem.
A Képviselő-testület a 76/2013. (V.30.) önkormányzati határozatában 800.000.- Ft
költségkeretet biztosított számomra.
75/2013. (V.30.) önkormányzati határozat
Tárgy: Nagyegyházi orvosi rendelő karbantartására (ÁNTSZ) kötelezése szerint
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az általános tartalék
terhére 800.000.- Ft azaz Nyolcszáz-ezer forintot biztosít a nagyegyházi orvosi rendelő szükség
szerinti karbantartására, a kötelező határozatba foglalt hiányosságok felszámolására. Egyben
felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a szükséges intézkedések, szerződések
megkötésére.
Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: Borbíró Mihály polgármester
Mivel a legkedvezőbb árajánlat bruttó értéke meghaladta az előirányzott összeget, az
SZMSZ-ben biztosított saját hatásköröm felhasználásával, kötelezettséget vállaltam a
kb. bruttó 1 milliós szerződéses összegre. Ezen kívül szükségessé vált a két kisebb
teljesítményű kályha cseréje is, ezért beszereztem 2 db 7 kW teljesítményű kandallót és
a szükséges új kályhacsöveket is kb. 100.000,- Ft értékben.
Ezekkel a fejlesztésekkel teljes mértékben eleget tettünk a népegészségügyi
követelményeknek, a nagyobb teljesítményű kályhák megfelelő hőérzetet biztosítanak
a rendelőben és a váróban. A munkálatok mindössze 2 rendelési napot érintettek,
melyet a faluházban tartottunk meg. Mind az átköltözés, mind a visszaköltözés
nagyon szakszerűen, tervszerűen történt.
Kérem T. Képviselő-testületet, hogy a költségnövekedés miatt a hivatkozott
határozatba foglalt összeget a tényleges 1.100.000,- Ft összegre megemelni
szíveskedjék. Az általános tartalék kellő fedezetet nyújt a költségvetési fedezet
megemelésére.
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Határozati javaslat:
Tárgy: A nagyegyházi orvosi rendelő
önkormányzati határozat módosítása

felújításáról

szóló

76/2013.

(V.30.)

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 76/2013.
(V.30.) önkormányzati határozatát úgy módosítja, hogy Óbarok Község
Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az általános tartalék terhére
1.100.00,- Ft-ot, azaz Egymillió egyszázezer forintot biztosít a nagyegyházi orvosi
rendelő szükség szerinti karbantartására, a kötelező határozatba foglalt hiányosságok
felszámolására. Egyben felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a
szükséges intézkedések, szerződések megkötésére.
Határidő: 2013. november 15.
Felelős: polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel a
javaslattal kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,
hogy kézfeltartással szavazzon a rendeletről!
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 4 képviselő 4
egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi döntést hozza:

121/2013. (X. 30.) önkormányzati határozat
Tárgy: A nagyegyházi orvosi rendelő
önkormányzati határozat módosítása

felújításáról

szóló

76/2013.

(V.30.)

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 76/2013.
(V.30.) önkormányzati határozatát úgy módosítja, hogy Óbarok Község
Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az általános tartalék terhére
1.100.00,- Ft-ot, azaz Egymillió egyszázezer forintot biztosít a nagyegyházi orvosi
rendelő szükség szerinti karbantartására, a kötelező határozatba foglalt
hiányosságok felszámolására. Egyben felhatalmazza a Képviselő-testület a
polgármestert a szükséges intézkedések, szerződések megkötésére.
Határidő: 2013. november 15.
Felelős: polgármester
4.napirendi pont:
meghozatala

Díszpolgári

emléktábla

készítésével

kapcsolatos

döntés

Borbíró Mihály polgármester:
A Tisztelt Képviselő-testület 2010-ben úgy döntött, hogy Búsi Lajosnét a település
díszpolgárává avatja.
Régi vágyunk, hogy a település díszpolgárairól egy-egy ízléses tábla elkészíttetésével
és a „díszpolgárok falán” történő elhelyezésével emlékezzünk meg.
E vágyunk teljesülésének első lépése Búsi Lajosné emléktáblájának elkészíttetése, és a
Faluház falán elhelyezése. A tábla elkészítését Búsi Lajosné családja is támogatja.
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A tábla 60 ezer forintba kerül, 30 x 42 cm-es sötétszürke gránitlap, amelyen a
díszpolgár arcképe és felírat található – lézer gravírozással, melyet most meg tudok
Önöknek mutatni fényképről.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tábla elkészítéséhez szükséges összeget
az általános tartalék terhére biztosítani szíveskedjék.
Határozati javaslat
Tárgy: Díszpolgári emléktábla készítésével kapcsolatos döntés meghozatala
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Búsi Lajosné
díszpolgárrá avatásának emlékére emléktáblát készíttet, amelyet a Faluház falán
helyez el.
Az emléktábla készítésére 60.000,- Ft-ot, azaz Hatvanezer forintot különít el a általános
tartalék terhére.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: polgármester
További kérdésem, hogy mikor legyen a tábla avatása Önök szerint?
Boros Ferenc alpolgármester:
Az idén a Nyugdíjas Klub fogja az adventi megemlékezést tartani. Mivel Piroska néni
a nyugdíjas klub vezetője volt, az lenne a legméltóbb, ha a tábla avatása akkor lenne,
amikor a Nyugdíjas klub az adventi gyertyáját meggyújtja.
A képviselő-testület a javaslatot határozathozatal nélkül egyhangúan támogatja.
Borbíró Mihály polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselőtársaimat a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek
kérdése, észrevétele?
Amennyiben nincs, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot
szíveskedjenek elfogadni:
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 4 képviselő 4
egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi döntést hoz:
122/2013. (X. 30.) önkormányzati határozat
Tárgy: Díszpolgári emléktábla készítésével kapcsolatos döntés meghozatala
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Búsi Lajosné
díszpolgárrá avatásának emlékére emléktáblát készíttet, amelyet a Faluház falán
helyez el.
Az emléktábla készítésére 60.000,- Ft-ot, azaz Hatvanezer forintot különít el az
általános tartalék terhére.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: polgármester
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5.napirendi pont: Költségvetési fedezet biztosítása a 2013. év végi ünnepségekre
Borbíró Mihály polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Minden évben megrendezésre kerül településünkön a Mikulásnapi ünnepség, továbbá
támogatni szoktuk az Óvoda által szervezett Márton-napi rendezvényt is. A
Mindenszentek ünnepével kapcsolatban is kiadásaink vannak, annak érdekében, hogy
a temetőbe érkezők kulturált, méltó körülmények között tudjanak emlékezni
halottaikra. Továbbá hamarosan készülnünk kell az Adventre, amikor is
megemlékezésen túl, díszkivilágítást kap a Községháza, és Betlehemet is készül. Az
idén az Advent sorozatot a Polgárőrség és az Egyház az Önkormányzattal közös
szervezésben, Ilyés Levente úr koordinációja mellett valósul meg.
A rendezvénynek mindig nagy sikere van, és a gyerekek már nagyon várják. A
faluban is szép színfolt a karácsonyi ünnepkörben a megfelelő díszkivilágítás és a
Betlehem.
Ebben az évben is szeretnénk minderről – a hagyományaink szerint - gondoskodni.
A Mikulásnapi ünnepséget ebben az évben az Óvoda vezetője szervezi, amelynek
keretében ismét egy rövid műsor kerülne előadásra, és gyermekeket egy kis
édességcsomaggal ajándékoznánk meg. Ebben az évben legfeljebb a 0-10. éves
gyermekeket hívnánk meg annak érdekében, hogy a kisebbek számára a Mikulás
ünnep varázsa biztosítható legyen.
Az Adventi rendezvény szervezését a Polgárőrség részéről Ilyés Levente vállalta el.
Előzetes kalkuláció szerint az ünnepségek, megemlékezések, díszítések költsége
200.000 ,- Ft forint lenne. Ehhez felhasználnánk az ez évben a korábban tartott
rendezvényekre szánt keretből megmaradt 150.000,- Ft-ot, valamint a mozgókönyvtár
költségkeretéből azokat az összegeket, amelyek a kulturális rendezvényekre
használhatók fel.
A költségeket 100.000,- Ft-al kellene kiegészíteni, amelyet kérem, hogy a költségvetési
tartalék terhére az alábbi határozati javaslat elfogadásával biztosítson a Tisztelt
Képviselő-testület.
Határozati javaslat:
Tárgy: Költségvetési
megemlékezésekre

fedezet

biztosítása

a

2013.

év

végi

ünnepségekre,

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2013. év végi
ünnepségekre, megemlékezésekre 300.000,- Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselőtársaimat a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek
kérdése, észrevétele?
Amennyiben nincs, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot
szíveskedjenek elfogadni:
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 4 képviselő 4
egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi döntést hoz:
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123/2013. (X. 30.) önkormányzati határozat
Tárgy: Költségvetési fedezet biztosítása
megemlékezésekre

a

2013.

év

végi

ünnepségekre,

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2013. év
végi ünnepségekre, megemlékezésekre 300.000,- Ft-ot biztosít az általános tartalék
terhére.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Polgármester
6.napirendi pont: Szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos újabb pályázat kiírása
Borbíró Mihály polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Mint az Önök előtt is ismeretes, 2013. december 31.-én lejár a jelenlegi szolgáltatóval, a
hulladékszállításra kötött szerződésünk. Ezért új hulladékszállítási szerződést kell
kötnie az Önkormányzatnak, amelyet már az új szabályok szerint kell létrehoznia.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint:
„33. § (1) A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
útján biztosítja.
(2) A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására
közbeszerzési eljárást folytat le, kivéve, ha a közbeszerzésekről szóló törvény (a
továbbiakban: Kbt.) szerint nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése nem tartozik a Kbt.
alkalmazási körébe, vagy ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
megkötése a Kbt. szerinti kivételi körbe esik.
(3) A felhívásban az ajánlatkérő meghatározza, hogy a közbeszerzési eljárás során
milyen, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló
törvény szerint osztályba sorolt gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot vagy
nyújthatnak be részvételi jelentkezést.
34. § (1) A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátására a közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt.
(2) A települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására csak
1 hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köthet.
(3) A települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést
csak hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, valamint az OHÜ által
kiállított minősítő okirattal rendelkező gazdasági szereplővel köthet.
(4) A települési önkormányzat a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérően azzal a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, valamint az OHÜ által kiállított
minősítő
okirattal
nem
rendelkező
gazdasági
szereplővel
is
köthet
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést, amelynek tagjai – a települési
önkormányzatot és az államot kivéve – valamennyien rendelkeznek
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, valamint az OHÜ által kiállított
minősítő okirattal.
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(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésnek legalább az alábbiakat
kell tartalmaznia:
a) a közszolgáltató, illetve a tagok azonosító adatait (név, cím, KÜJ- és KTJ-azonosító,
statisztikai számjel),
b) a közszolgáltatási tevékenység megnevezését,
c) a közszolgáltatási területet,
d) a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartamát.
(6)
(7) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a közszolgáltatóval legfeljebb
10 évre köthető meg.
(8) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítése kizárólag törvényben vagy
kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető vagy korlátozható.
(9) A lakosság tájékoztatása érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés közzétételéről az OHÜ a honlapján, a települési önkormányzat a helyben
szokásos módon gondoskodik.”
A fenti jogszabályhely közbeszerzési eljárás lefolytatását írja elő. A közbeszerzési
eljárást azonban csak akkor kell lefolytatni, ha annak értékhatára eléri a nemzeti
közbeszerzési értékhatárt, amely szolgáltatások esetén 8 millió forint.
A közbeszerzésekről 2011. évi CVIII. törvény szerint:
„13. § (1) Az árubeszerzés vagy a szolgáltatás becsült értéke a rendszeresen vagy
az időszakonként visszatérően kötött szerződés esetében:
a) az előző naptári év során kötött azonos vagy hasonló tárgyú szerződés, vagy
szerződések szerinti tényleges ellenszolgáltatás, módosítva a következő naptári év
alatt várható mennyiségi és értékbeli változással, vagy
b) az első teljesítést követő, a következő tizenkét hónap alatti vagy a tizenkét
hónapnál hosszabb időre kötött szerződés, vagy szerződések időtartama alatti
becsült ellenszolgáltatás.
(2) A közbeszerzés becsült értéke olyan szerződés esetében, amely vételi jogot is
tartalmaz, a vételárral együtt számított legmagasabb ellenszolgáltatás.
(3) Ha a szerződés árubeszerzést és szolgáltatás megrendelést is magában foglal,
a becsült érték megállapításakor az árubeszerzés és a szolgáltatás becsült értékét
egybe kell számítani. Úgyszintén be kell számítani adott esetben az árubeszerzés
becsült értékébe a beállítás és üzembe helyezés becsült értékét is.”
KIMUTATÁS
2013-ban kifizetett, illetve 2014-ben várhatóan kifizetésre kerülő a hulladékszállítási
díjakról összesen
SZERZŐDÉSEK SZÁMA SZERINTI SZERZŐDÉSI ÖSSZEG 2013. JANUÁR 01ÉN
EDÉNYZET

SZERZŐDÖTT
MENNYISÉG

NEGYEDÉVES
DÍJ NETTÓ

ÉVES DÍJ NETTÓ

60 LITERES

86

13156

1131416

120 LITERES

91

26260

2389660

240 LITERES

1

52520

52520
3573596
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SZERZŐDÉSEK SZÁMA SZERINTI SZERZŐDÉSI ÖSSZEG MAXIMÁLISAN
2014. JANUÁR 01-ÉN

SZERZŐDÉSEK SZÁMA SZERINTI SZERZŐDÉSI ÖSSZEG 2014. JANUÁR 01ÉN VÁRHATÓ MAXIMUM
EDÉNYZET

SZERZŐDÖTT
MENNYISÉG

NEGYEDÉVES
DÍJ NETTÓ

ÉVES DÍJ NETTÓ

60 LITERES

100

13156

1315600

120 LITERES

100

26260

2626000

240 LITERES

0

52520

0
3941600

A SZERZŐDÉS BECSÜLT ÜSSZEGE 2013 ÉS 2014 ÉVEK
7515196
EGYBESZÁMOLVA
A fentiekből látható a 2013-ban és a 2014-ben várhatóan kifizetésre kerülő
hulladékszállítási díjak nem érik el a 8 millió forint nemzeti közbeszerzési értékhatárt,
ezért közbeszerzési eljárás lefolytatására nincs szükség.
Mivel a törvény a szerződés időtartamának minimumát nem határozza meg, csak
maximumát, amely 10 év, jelenleg csak egy éves szerződést szeretnénk kötni a
települési szilárd hulladék elszállítására, annak ajánlati ára azonban nem érheti el a 8
millió forintot.
Az egy éves szerződéskötést az indokolja, hogy még nem alakult ki a hulladékszállítás
végleges struktúrája, bizonytalan a piaci szereplők személye, új cégek alakulnak, és
még nem tudhatjuk, hogy lehet-e kedvezőbb feltételekkel szerződni. Az egy éves
szerződéskötést lehetővé teszi az is, hogy megszűnt a szerződéskötés legrövidebb
idejének meghatározása.
A fentiek alapján javaslom, hogy a hulladékszállítással kapcsolatos szerződést a
beszerzési szabályzat alapján kössük meg, illetve írjuk ki rá a pályázatot:
a.) az 100.000,- Ft egyedi értéket meg nem haladó beszerzések esetén
elegendő megrendelést küldeni a lehetséges szállító részére.
b.) az a.) pontban megjelölt értéket meghaladó egyedi beszerzési érték
esetén legalább 3 db ajánlatot kell bekérni a lehetséges szállítóktól.
A beszerzési eljárás során a megrendelő, ajánlatkérő nevében eljáró személy az
Önkormányzat és intézményei tekintetében a polgármester.
Határozati javaslat:
Tárgy: Szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos újabb pályázat kiírása
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Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Óbarok
település 2014. január 1. – 2014. december 31.-ig terjedő időszakra vonatkozó szilárd
hulladékszállítására az alábbi pályázatot írja ki:
PÁLYÁZAT
települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére
1. Az ajánlat kérés tárgya:
Óbarok Község Önkormányzata, mint megrendelő meghívásos pályázat útján ajánlat
tételre kéri fel a megkeresett szolgáltatókat Óbarok (Nagyegyháza) közigazgatási
területén keletkező lakossági szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására,
ártalmatlanítására vonatkozóan az alábbi feltételekkel.
1.1.Edényzet:
Településen használt hulladékgyűjtő edényzet:
4. 60 literes szögletes edényzet (jelenleg 86 db szerződés)
5. 120 literes szögletes edényzet (jelenleg 91 db szerződés)
6. 240 literes hulladékgyűjtő kiskonténer (jelenleg 1 db szerződés)
7. 4,5 m3 konténer
1.2.Hulladékszállítás:
Szállítási gyakoriság hetente 1-szer. A hét meghatározott napján kijelölt állandó
időszakban, mely időszaknak reggel 8 óra és 18 óra közé kell esnie.
A településhez tartozik egyenként 100-100 telekosztásos hétvégi házas üdülő övezet.
Ezen a területen kb. 60 gazdasági épület van, melynek egy kisebb részében állandó
lakosok, nagyobb részében időszakosan itt tartózkodó telkesek tartózkodhatnak. E két
helyen a szolgáltató által megjelölt közterületen a lakosok lerakhatják az előre
megvásárolt zsákokban a kommunális hulladékokat. A szolgáltató a begyűjtési
útvonalba kapcsolja be ezeket a kijelölt helyeket (2-3), hogy a heti rendszeres
elszállítás innen is megtörténhessen.
1.3. Lomtalanítás:
Lomtalanítás évi egy alkalommal házhoz menő begyűjtéssel a fogyasztó által igényelt
időpontban.
1.4. Zöld hulladék elszállítása:
Az ajánlattevőnek ajánlatot kell tennie a zöld hulladék elszállításának javasolt
gyakoriságára és az eljárás rendjére.
1.5. Számlázás, szolgáltatási díjak kiegyenlítése:
Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő 1 év időtartamra, a 2014. január 1.-december 31.
közötti időszakra, koncessziós jellegű közszolgáltatási szerződést köt a kiválasztott
ajánlattevővel oly módon, hogy a szolgáltatás díját a lakosok, mint igénybe vevők a
kiválasztott ajánlattevő szolgáltatóval kötött egyéni szerződések alapján, a számla
átvételét követően fizetnek, lehetőleg negyedévente vagy havonta.
1.6. Szelektív hulladék elszállítása:
Az ajánlattevőnek ajánlatot kell tennie a szelektív hulladék elszállításának javasolt
gyakoriságára és az eljárás rendjére.
2.Az ajánlat egyéb tartalmi követelményei
A fenti feltételeknek megfelelően az ajánlatnak tartalmaznia kell a 60, 120, 240 literes
edényzet alkalmankénti ürítési díját nettóban, bruttóban és a negyedéves vagy havi
szolgáltatási díjat nettóban, bruttóban.
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2.1.
Az ajánlat terjedjen ki a közterületeken elhagyott és az Önkormányzat által
összegyűjtött kommunális hulladék elszállításának díjára/ liter.
2.2.
Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő (megrendelő) fenntartja a jogot arra, hogy
szükség esetén a lakosoknak támogatást nyújtson, melyet a számlázási gyakoriságnak
megfelelően a szolgáltató a megrendelőnek (ajánlatkérőnek) számláz ki, melyet a
szolgáltató (ajánlattevő) és a támogatás mértékét az igénybevevő számláján is
szerepelteti.
2.3. Az ajánlattétel tartalmazza:
• a konkrét árajánlatot a 2. pontban leírtak szerinti bontásban
• egy szolgáltatási szerződés tervezetet, mely a fent követelményeknek megfelel
• egy nyilatkozatot a szolgáltató tulajdonosi hátteréről. Ebben a nyilatkozatban az
ajánlattevő mutassa ki az állami, önkormányzati és egyéb tulajdonosok tulajdoni hányadát százalékban meghatározva.
3.Határidők:
Az ajánlatok kiküldése: 2013. november 11. (hétfő)
Az ajánlat tételre nyitva álló határidő: 2013. november 20. (szerda) 16:00 óra
Az ajánlatokat kérjük személyesen, vagy postán a 2063 Óbarok, Iskola u. 3. címre
eljuttatni.
Döntés az ajánlatról: 2013. november 30-ig
Szerződéskötés: 2013. december 15-ig
Az éves hulladékmennyiség megállapítására az alábbi táblázatba foglalt adatok szolgálnak. A Házhoz jövő lomtalanítás esetén csak a lakosság egy kis része szokott élni a
lehetőséggel kb. 25 lakos és itt a hulladékmennyiség a 3 köbmétert/ szerződő fél nem
haladja meg. A súly/térfogat arányt tekintve ez a mennyiség k. 200 kb/ szerződő, 25
szerződővel számolva kb. 5 tonna hulladéksúlynak felel meg.
Edényzet
Éves
Súlykorlát
Ürítés
űrtartalma
Szerződött db
mennyiség
(kg)
gyakorisága
(l)
kg
60
86
12,5
52
55900
120
91
25
52
118300
240
1
50
52
2600
Hulladék mennyisége/év:
176800
A zöldhulladék elszállítására a tavaszi és őszi időszakban a heti szállítással egy időben
szoktak kijelölni 2-2 napot, amikor a lakosság kihelyezheti a kerti zöld hulladékot, ennek költségét a vállalási árnak tartalmaznia kell.
A szelektív gyűjtésre kikötésünk nincs, a gyűjtősziget is megfelelő. Frakciókra külön
követelményünk nincs.
A szelektív gyűjtésért külön díjat tervezni nem lehet.
Az ajánlat tartalmazza a lerakói díjat is de kérem megjelölni, hogy a lerakói díj elmaradása esetén az mennyivel csökkenti a díjakat.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: polgármester
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Borbíró Mihály polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselőtársaimat a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek
kérdése, észrevétele?
Amennyiben nincs, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot
szíveskedjenek elfogadni:
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 4 képviselő 4
egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi döntést hoz:
124/2013. (X. 30.) önkormányzati határozat
Tárgy: Szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos újabb pályázat kiírása
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Óbarok
település 2014. január 1. – 2014. december 31.-ig terjedő időszakra vonatkozó szilárd
hulladékszállítására az alábbi pályázatot írja ki:
PÁLYÁZAT
települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére
1.Az ajánlat kérés tárgya:
Óbarok Község Önkormányzata, mint megrendelő meghívásos pályázat útján
ajánlat tételre kéri fel a megkeresett szolgáltatókat Óbarok (Nagyegyháza)
közigazgatási területén keletkező lakossági szilárd kommunális hulladék
gyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására vonatkozóan az alábbi feltételekkel.
1.1.Edényzet:
Településen használt hulladékgyűjtő edényzet:
8. 60 literes szögletes edényzet (jelenleg 86 db szerződés)
9. 120 literes szögletes edényzet (jelenleg 91 db szerződés)
10. 240 literes hulladékgyűjtő kiskonténer (jelenleg 1 db szerződés)
11. 4,5 m3 konténer
1.2.Hulladékszállítás:
Szállítási gyakoriság hetente 1-szer. A hét meghatározott napján kijelölt állandó
időszakban, mely időszaknak reggel 8 óra és 18 óra közé kell esnie.
A településhez tartozik egyenként 100-100 telekosztásos hétvégi házas üdülő övezet.
Ezen a területen kb. 60 gazdasági épület van, melynek egy kisebb részében állandó
lakosok, nagyobb részében időszakosan itt tartózkodó telkesek tartózkodhatnak. E
két helyen a szolgáltató által megjelölt közterületen a lakosok lerakhatják az előre
megvásárolt zsákokban a kommunális hulladékokat. A szolgáltató a begyűjtési
útvonalba kapcsolja be ezeket a kijelölt helyeket (2-3), hogy a heti rendszeres
elszállítás innen is megtörténhessen.
1.3. Lomtalanítás:
Lomtalanítás évi egy alkalommal házhoz menő begyűjtéssel a fogyasztó által
igényelt időpontban.
1.4. Zöld hulladék elszállítása:
Az ajánlattevőnek ajánlatot kell tennie a zöld hulladék elszállításának javasolt
gyakoriságára és az eljárás rendjére.
1.5. Számlázás, szolgáltatási díjak kiegyenlítése:
Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő 1 év időtartamra, a 2014. január 1.-december 31.
közötti időszakra, koncessziós jellegű közszolgáltatási szerződést köt a kiválasztott
ajánlattevővel oly módon, hogy a szolgáltatás díját a lakosok, mint igénybe vevők a
23

kiválasztott ajánlattevő szolgáltatóval kötött egyéni szerződések alapján, a számla
átvételét követően fizetnek, lehetőleg negyedévente vagy havonta.
1.6. Szelektív hulladék elszállítása:
Az ajánlattevőnek ajánlatot kell tennie a szelektív hulladék elszállításának javasolt
gyakoriságára és az eljárás rendjére.
2.Az ajánlat egyéb tartalmi követelményei
A fenti feltételeknek megfelelően az ajánlatnak tartalmaznia kell a 60, 120, 240
literes edényzet alkalmankénti ürítési díját nettóban, bruttóban és a negyedéves
vagy havi szolgáltatási díjat nettóban, bruttóban.
2.1.
Az ajánlat terjedjen ki a közterületeken elhagyott és az Önkormányzat által
összegyűjtött kommunális hulladék elszállításának díjára/ liter.
2.2.
Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő (megrendelő) fenntartja a jogot arra, hogy
szükség esetén a lakosoknak támogatást nyújtson, melyet a számlázási
gyakoriságnak megfelelően a szolgáltató a megrendelőnek (ajánlatkérőnek)
számláz ki, melyet a szolgáltató (ajánlattevő) és a támogatás mértékét az
igénybevevő számláján is szerepelteti.
2.3. Az ajánlattétel tartalmazza:
• a konkrét árajánlatot a 2. pontban leírtak szerinti bontásban
• egy szolgáltatási szerződés tervezetet, mely a fent követelményeknek megfelel
• egy nyilatkozatot a szolgáltató tulajdonosi hátteréről. Ebben a nyilatkozatban
az ajánlattevő mutassa ki az állami, önkormányzati és egyéb tulajdonosok tulajdoni hányadát százalékban meghatározva.
3.Határidők:
Az ajánlatok kiküldése: 2013. november 11. (hétfő)
Az ajánlat tételre nyitva álló határidő: 2013. november 20. (szerda) 16:00 óra
Az ajánlatokat kérjük személyesen, vagy postán a 2063 Óbarok, Iskola u. 3. címre
eljuttatni.
Döntés az ajánlatról: 2013. november 30-ig
Szerződéskötés: 2013. december 15-ig
Az éves hulladékmennyiség megállapítására az alábbi táblázatba foglalt adatok
szolgálnak. A Házhoz jövő lomtalanítás esetén csak a lakosság egy kis része szokott
élni a lehetőséggel kb. 25 lakos és itt a hulladékmennyiség a 3 köbmétert/ szerződő
fél nem haladja meg. A súly/térfogat arányt tekintve ez a mennyiség k. 200 kb/ szerződő, 25 szerződővel számolva kb. 5 tonna hulladéksúlynak felel meg.
Edényzet
Szerződött db
űrtartalma
(l)
60
86
120
91
240
1
Hulladék mennyisége/év:

Súlykorlát
(kg)

Ürítés
gyakorisága

12,5
25
50

52
52
52

Éves
mennyiség
kg
55900
118300
2600
176800

A zöldhulladék elszállítására a tavaszi és őszi időszakban a heti szállítással egy
24

időben szoktak kijelölni 2-2 napot, amikor a lakosság kihelyezheti a kerti zöld hulladékot, ennek költségét a vállalási árnak tartalmaznia kell.
A szelektív gyűjtésre kikötésünk nincs, a gyűjtősziget is megfelelő. Frakciókra külön követelményünk nincs.
A szelektív gyűjtésért külön díjat tervezni nem lehet.
Az ajánlat tartalmazza a lerakói díjat is de kérem megjelölni, hogy a lerakói díj elmaradása esetén az mennyivel csökkenti a díjakat.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: polgármester

7.napirendi pont: Döntés a munkagépre szerelhető toló lapra beérkezett
árajánlatokról, és a beszerzéséhez szükséges anyagi eszközök biztosítása
Borbíró Mihály polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Amint Önök előtt is ismeretes sikerült megvalósítani régi tervünket, és a Tisztelt
Képviselő-testület májusi határozatának megfelelően, vásároltunk egy – a település
tisztaságát és rendezettségét karbantartani képes – munkagépet. A munkagéphez
rézsűkaszát is vásároltunk a nyári feladatok elvégzése érdekében.
A tél közeledtével azonban minél előbb aktuális lenne egy toló lap vásárlása a munka
gépünkhöz, amely lehetővé teszi a településünkön lehulló hó gépi erővel történő
eltolását.
Mivel ez már korábban is téma volt közöttünk, árajánlatokat szereztem be a toló lapra,
amelyet az előterjesztéshez mellékelek. Kérem, hogy az árajánlatok közül választani
szíveskedjenek. Ajánlattevők:
1.
Wirax-Hungária Kft.
2.
INTERAT ZRT. BICSKEI MEZŐGAZDASÁGI GÉPCENTRUM
3.
Verbis Kft.
Javaslatom, hogy most inkább csak a keret összegről döntsön a testület, és még
keresünk és kérünk be árajánlatokat.
Kérdezem, hogy mi a véleménye, észrevétele a testületnek?
Boros Ferenc alpolgármester:
Nem lesz mindegy, hogy ki fogja használni ezt az eszközt, mivel ha nem szakszerűen
használják, hamar tönkre lehet tenni.
Gyurits Tamás képviselő:
Látva a három árajánlatot, és a tapasztalataim alapján, azt biztos tudom, hogy sok idő
kell ahhoz, hogy egy jó toló lapátot találjon az ember. Két lehetőség van, hogy még
keresünk toló lapátot, vagy választunk a három árajánlat közül. Én az árajánlatok
alapján az Interat Zrt. ajánlatát tartom jónak.
Borbíró Mihály polgármester:
Nem szükséges az árajánlatot kiválasztani, csak a keretösszeg legyen meg. Ezért az
alábbi határozati javaslatot teszem:
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Határozati javaslat
Tárgy: Döntés a munkagépre szerelhető toló lapra beérkezett árajánlatokról, és a
beszerzéséhez szükséges anyagi eszközök biztosítása
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a toló lapra
1.400.000.-Ft, azaz Egymillió-négyszázezer forintot különít el az általános tartalék
terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a toló lap beszerzése érdekében intézkedni szíveskedjék.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselőtársaimat a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek
kérdése, észrevétele?
Amennyiben nincs, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot
szíveskedjenek elfogadni:
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 4 képviselő 4
egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi döntést hoz:
125/2013. (X. 30.) önkormányzati határozat
Tárgy: Döntés a munkagépre szerelhető toló lapra beérkezett árajánlatokról, és a
beszerzéséhez szükséges anyagi eszközök biztosítása
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a toló lapra
1.400.000.-Ft, azaz Egymillió-négyszázezer forintot különít el az általános tartalék
terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a toló lap beszerzése érdekében intézkedni
szíveskedjék.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: polgármester
8.napirendi pont: Számítógép beszerzése az Óbarki Kisvakond Óvodába
Borbíró Mihály polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Kisvakond Óvoda vezetője, Bócsiné Mészáros Anna arról tájékoztatott, hogy a
Kisvakond Óvodában elromlott az eddig használt számítógép. Mivel a számítógépet
már nem lehet javítani, újat kell vásárolnunk.
Előzetes tájékozódásom szerint az Óvodában lévő feladatok ellátásához szükséges
számítógép kb. 75.000,-Ft körül kapható.
Természetesen három árajánlatot fogok beszerezni, és a legolcsóbbat fogom választani
a vásárláskor.
Mivel az Óvoda költségvetésében erre az évre, egy fénymásoló betervezésre került
50.000,- Ft értékben, de vételére még nem került sor, ezt az összeget felhasználva,
kiegészítve kerülne sor a számítógép vásárlásra.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjék.
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Határozati javaslat
Tárgy: Számítógép beszerzése az Óbarki Kisvakond Óvodába
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul
ahhoz, hogy az Óbarki Kisvakond Óvodába történő számítógép beszerzéséhez az
Óvoda költségvetésében lévő, egyéb költségekből 50.000,- Ft-ot, azaz Ötvenezer forint
számítógép vásárlásra kerüljön felhasználásra.
Továbbá a tartalékkeret terhére további 25.000,- Ft-ot, azaz Huszonötezer forintot
különít el a számítógép vásárlásához, az általános tartalék terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a számítógép beszerzése érdekében intézkedni
szíveskedjék.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: polgármester
Boros Ferenc alpolgármester:
Javaslatom, hogy a keretösszeg megállapításánál 80.000.-Ft legyen meghatározva.
Borbíró Mihály polgármester:
Akkor a 80.000.-Ft-os keretösszeg úgy alakulna, hogy 55.000.-Ft-ot az óvoda
költségvetéséből biztosítunk, 25.000.-Ft pedig az általános tartalék keretből kerül
biztosításra.
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy egyetért-e a határozati javaslatban
szereplő 75.000,- Ft 80.000,- Ft-ra történő megemelésével?
A Képviselő-testület a határozati javaslat módosításaként a 80.000,- Ft-ot egyhangúlag
elfogadja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek szerint módosított határozati
javaslatot szíveskedjenek elfogadni:
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 4 képviselő 4
egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi döntést hozza:
126/2013. (X. 30.) önkormányzati határozat
Tárgy: Számítógép beszerzése az Óbarki Kisvakond Óvodába
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul
ahhoz, hogy az Óbarki Kisvakond Óvodába történő számítógép beszerzéséhez az
Óvoda költségvetésében lévő, egyéb költségekből 55.000,- Ft-ot, azaz Ötven-ötezer
forint számítógép vásárlásra kerüljön felhasználásra.
Továbbá a tartalékkeret terhére további 25.000,- Ft-ot, azaz Huszonötezer forintot
különít el a számítógép vásárlásához, az általános tartalék terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a számítógép beszerzése érdekében intézkedni
szíveskedjék.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: polgármester
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9. napirendi pont: Döntés négy órás, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó
polgármesteri referens foglalkoztatásáról
Borbíró Mihály polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Mivel még nem sikerült a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal keretein belül
alkalmazni egy olyan munkatársat, aki itt, Óbarkon a polgármester segítségére lenne
feladatai ellátásában, azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy
egy olyan dolgozó felvételéhez szíveskedjék hozzájárulni, aki négy órában a
segítségemre lehetne.
Tekintettel az iparűzési adóbevétel növekményére, bátran létre hozhatunk egy 4 órás
Munka Törvénykönyve szerinti álláshelyet, 11 hónap időtartamra, november 1-től.
Ennek költsége a 8 órás bruttó bérminimumot számolva 114 ezer Ft/hó, a 4 órás (120
ezer/hó-val számolva) 60 ezer forint, 11 hónapra (2013. november 1-től – 2014.
szeptember 30-ig) 11 x 60.000,- = 660.000,- + közterhek 28,5 %, azaz 848. 100,- Ft.
Tehát erre a feladatra a teljes időszakra 900.000,- Ft költségfedezetre lenne szükség az
általános tartalék terhére. 2013-ban, a hátralévő két hónapra 155.000,- Ft-ra lenne
szükség.
Az előzetes számítások szerint jövőre a költségvetés 0,7 fővel növeli a Mányi
Önkormányzati Közös Hivatal fenntartására biztosított összeget, ezért a Hivatal 2014.
évi költségvetésében már esetleg szerepelhet egy további köztisztviselő alkalmazása is,
amely megoldja ezt a problémát is.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Tárgy: Döntés négy órás, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó polgármesteri
referens foglalkoztatásáról
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul
ahhoz, hogy 2013. november 1-től 2014. szeptember 30-ig egy 4 órás, a Munka
Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó legyen alkalmazva Óbarok Község
Önkormányzatánál, polgármesteri referensként, a polgármester munkájának segítése
érdekében.
A feladat ellátáshoz – általános tartalék terhére – 2013-ban 155.000,- Ft-ot, azaz
Egyszázötvenöt ezer forintot biztosít.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselőtársaimat, a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek
kérdése, észrevétele?
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Amennyiben nincs, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot
szíveskedjenek elfogadni:
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 4 képviselő 4
egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi döntést hozza:
127/2013. (X. 30.) önkormányzati határozat
Tárgy: Döntés négy órás, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó polgármesteri
referens foglalkoztatásáról
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul
ahhoz, hogy 2013. november 1-től 2014. szeptember 30-ig egy 4 órás, a Munka
Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó legyen alkalmazva Óbarok Község
Önkormányzatánál, polgármesteri referensként, a polgármester munkájának
segítése érdekében.
A feladat ellátáshoz – általános tartalék terhére – 2013-ban 155.000,- Ft-ot, azaz
Egyszázötvenöt ezer forintot biztosít.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: polgármester
10.napirendi pont: Közmeghallgatás időpont meghatározása
Borbíró Mihály polgármester:
Azt gondolom, hogy a novemberi hónap alkalmas lenne arra, hogy közmeghallgatást
hívjunk össze, mind a két településrésszen. Egyrészt azért, hogy beszámoljunk, hogy
mire, mit költöttünk el. Milyen fejlesztéseket hajtottunk végre, másrészt
megkérdezhetjük a lakosságot, hogy milyen elvek mentén gondolkodjon a fejlesztések
során a testület.
Javaslom, hogy Nagyegyházán november 25-én (hétfő) 18 órakor, Óbarkon november
28-án (csütörtök) 18 órakor legyen a közmeghallgatás.
Határozati javaslat:
Tárgy: Közmeghallgatások időpontjának meghatározása
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
közmeghallgatást tart Nagyegyházán 2013. november 25-én 18 órakor, Óbarkon 2013.
november 28-án.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kérdezem a képviselő-testületet, hogy van esetleg más javaslat?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzon a testület.
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 4 képviselő 4
egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi döntést hozza:
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128/2013. (X. 30.) önkormányzati határozat
Tárgy: Közmeghallgatások időpontjának meghatározása
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
közmeghallgatást tart Nagyegyházán 2013. november 25-én 18 órakor, Óbarkon
2013. november 28-án.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
11.napirendi pont: A Polgármester beszámolója
Borbíró Mihály polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az alábbi eseményekről szeretném Önöket tájékoztatni:
1. Befejeződött a település őszi rendbetétele, megvolt az árkok újabb teljes
takarítása, a kitermelt anyag elszállítása.
2. Megszerveztük a nagyegyházi orvosi rendelő felújításával kapcsolatos át és
visszaköltözési munkákat, a lakosság és az orvosok értesítését.
3. Megtörtént az orvosi rendelő falújítása, ma már az ANTSZ ellenőrizte is, és
mindent a legnagyobb rendben találtak.
4. Folyamatosan végeztük a településüzemeltetési feladatokat. Téliesítettük a
virágládákat.
5. Folyamatos tárgyalásokat folytatok a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos
munkálatok tekintetében.
6. Több fordulóban tárgyaltam a nagyegyházi temetői kár károsultjainak
képviselőivel, a biztosítóval és a biztosítási bróker-céggel.
7. Megtörtént a téli közfoglalkoztatás tervezése, leadtuk a szükséges munkaerőigényléseket is.
8. Előkészítettük a hétvégi hangosításhoz a temetői eszközöket, lepróbálva,
üzemképesek.
9. Elfogadták a Vázsony utca visszaadásával kapcsolatos felterjesztéseinket. A
szerződést a határidőre ellenjegyeztettem, és visszaküldtük aláírva, hamarosan
várható a tulajdonba adás és a szerződés visszaküldése.
10. Előttünk álló rendezvények: Márton-nap a gyerekeknek (Tímea, Heni,
Nyugdíjas klub, Német NÖK). Mikulás-2013’ felelőse: Óvodavezető és az
óvoda dolgozói, Advent: Szervezi a Polgárőrség és az Egyház részéről: Ilyés
Levente. Logisztika: önkormányzat. Egy gyertya az önkormányzaté, ezen a
napon kéretik megjelenni minden képviselőnek.
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11. Fontos feladat a fagy beállta előtt a sátorváz vasainak megfúrása, felkérem
felelősnek: Gyurits Tamás képvileső urat.
12. Az Advent során felavatnánk a „Díszpolgárok falán” elhelyezett első
emléktáblát
Borbíró Mihály polgármester:
Bejelentem, hogy 2013. november 4–8. között szabadságon kívánok kivenni. Ez alatt az
idő alatt alpolgármester úr látja el helyettesítésemet.
Kérdezem a Tisztelt Képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek hozzászólása.
Ha több hozzászólás nincs, a képviselő-testületi ülést 2005 órakor bezárom.

K. m. f.

Borbíró Mihály
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző
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