Tarhos Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
5641 Tarhos, Petőfi u. 2.

Jegyzőkönyv

Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 11-én
megtartott soron kívüli, nyílt testületi üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri hivatal tanácskozó terme (Tarhos, Petőfi u. 29.)

Az ülés elnöke: Hornok Sándor polgármester

Jelen vannak:

Hornok Sándor polgármester
Szilágyi Anikó alpolgármester
Bunta Ferenc
Erdősné Bodor Tünde
önkormányzati képviselők
dr. Baji Mihály jegyző

Hornok Sándor polgármester tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, jegyző urat.
Megállapítja, hogy az ülésről Dr. Halász István László képviselő betegsége miatt van távol.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyvet Lipcsei Jánosné köztisztviselő vezeti, hitelesítőnek Szilágyi Anikó képviselőt
javasolja.

Kéri a képviselő-testületet, hogy a hitelesítő személyéről szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja.

Hornok Sándor polgármester ismerteti a napirendi pontokat. Kéri a képviselő-testületet, hogy
a napirendi pontok tárgyalásáról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - a napirendi pontot az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1.

Közbeszerzés lebonyolítására ajánlatok elbírálása

Előadó: Hornok Sándor polgármester

2.
A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetésének
megtárgyalása
Előadó: Hornok Sándor polgármester

1./ Napirend: Közbeszerzés lebonyolítására ajánlatok elbírálása
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester átadja a szót Dr. Baji Mihály jegyzőnek.

Dr. Baji Mihály jegyző: a múlt hét kedden megtartott testületi ülésen hozott döntésnek

megfelelően a közbeszerzési értékhatárt el nem érő összegű, közbeszerzési feladatok
lebonyolítására három helyről kértek ajánlatot. Két helyről értekezett ajánlat, az egyik a Dr.
Szathmáry Péter ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadótól érkezett, a másik pedig
Daróczi László hivatalos közbeszerzési tanácsadótól. A Goodwill Consulting Kft-től nem
érkezett ajánlat. Mindhárom helyről február 4-én írásban, e-mailben és faxon is kértek
ajánlatot. A beérkezett ajánlatok mindegyike belefér az elszámolható keretbe, bruttó
3.000.000,- Ft-ba. A testületnek kell eldöntenie, hogy a két ajánlat közül melyiket választja. A
két ajánlat között 14.400,- Ft az eltérés.

Bunta Ferenc képviselő: a múltkor azt beszélték, hogy a legalacsonyabb ajánlatot fogadják el?

Dr. Baji Mihály jegyző: a legkedvezőbb ajánlatot részesítik előnyben.

Hornok Sándor polgármester: ez nem közbeszerzés, de annak a mintájára bírálják el.

Szilágyi Anikó alpolgármester: ismerik-e valamelyiket, mert ő egyiket sem ismeri?

Hornok Sándor polgármester: ő sem ismeri egyiket sem, de több referenciáról tud Dr.
Szathmáry Péter ügyvéd részéről, számára egyáltalán nem ismert Daróczi László
tevékenysége.

Van-e kérdés, hozzászólás?

További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester Dr. Szathmáry Péter ügyvéd személyére tesz javaslatot.

Van-e más javaslat?

Egyéb javaslat nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy szavazzanak arról, hogy a
közbeszerzési feladatok lebonyolításával Dr. Szathmáry Péter ügyvédet bízzák meg.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:

5/2014. (II. 11.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
DAOP-5.2.1/C-11-2012-0005 azonosító számú, Tarhos község szennyvízcsatornahálózatának kiépítése elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárás lebonyolításával Dr.
Szathmáry Péter ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadót (Békéscsaba, Kinizsi u. 13.)
bízza meg, továbbá felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hornok Sándor polgármester

2./ Napirend: A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetésének
megtárgyalása
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 17-én tartja a
társulási ülést, amelyen a társulás költségvetését tárgyalja, ehhez a tagtelepülések véleménye,
jóváhagyása szükséges. Az önkormányzat két feladattal társult, az egyik a szociális
szolgáltatás, a másik az óvodai nevelés. A szociális szolgáltatás feladatainak ellátásához
ebben az évben sem kell hozzájárulnia az önkormányzatnak. Az óvoda működtetéséhez az
idén is hozzá kell járulni 3389 e Ft-tal. Lényegesen nőtt az óvodapedagógusok bére, nőtt az
állami finanszírozás is, de nem olyan mértékben, hogy ezt fedezze.

Van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról
szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:

6/2014. (II. 11.) határozat:

1.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi
Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetés tervezetét megismerte és javasolja annak
elfogadását.
2.
Tarhos Község Önkormányzata a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás
tagjaként a társulás 2014. évi tagdíját 150 Ft/év/lakos összegben fogadja el. A Tarhosra jutó
tagdíjat az Önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére biztosítja.
3.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
a Társulási Tanács ülésén Tarhos Község Önkormányzata állásfoglalását ennek megfelelően
képviselje.

Határidő:
Felelős:

értelem szerint

Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: van-e a képviselőknek további kérdésük, bejelentésük?

Bunta Ferenc képviselő: arról szeretne érdeklődni, hogy mi van a tanyagondnokkal, dolgozike, mert nem látja a tanyagondnoki gépkocsin?

Hornok Sándor polgármester: a tanyagondnok jelenleg táppénzen van.

Bunta Ferenc képviselő: nem érti, hogy hogy lehet valaki ennyi ideje táppénzen?

Hornok Sándor polgármester: tavaly ősszel dolgozott.

Erdősné Bodor Tünde képviselő: tudomása szerint, ha valaki egy évig folyamatosan
táppénzen van, akkor behívják felülvizsgálatra.

Hornok Sándor polgármester: a tanyagondnok jelezte, hogy kb. fél évig lesz távol, mert műtik
a lábát.

Dr. Baji Mihály jegyző: a két műtét után el fog dőlni, hogy fizikailag képes lesz-e a feladatát,
munkáját ellátni. Amennyiben nem, akkor meg kell nézni, hogy jár-e neki felmentés,
végkielégítés, valamint, gondoskodni kell egy új tanyagondnokról.

Bunta Ferenc képviselő: aki most helyettesíti, az jogilag rendben van?

Hornok Sándor polgármester: igen, addig van helyettesítés, amíg a tanyagondnok táppénzen
van. Jelezték a Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesületnek, hogy szükség lenne képzésre
helyettesítő részére.

Szilágyi Anikó alpolgármester: az állást nem kell megpályáztatni?

Dr. Baji Mihály jegyző: a helyettesítőt nem, ha megszűnik a tanyagondnok állása, azt igen.

Bunta Ferenc képviselő: a közmunkás 8 órában van felvéve?

Hornok Sándor polgármester: igen, 8 órás.

További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

k.m.f.
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polgármester

Dr. Baji Mihály
jegyző

Szilágyi Anikó
hitelesítő

