JEGYZŐ KÖNYV
Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én
17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott
rendkívüli képviselő-testületi üléséről.
Jelen vannak: Vargyai Vilmos polgármester, Keszei Szabolcs alpolgármester, Gombás Béla,
Molnár Gábor, Maráczi Péterné képviselők ( 5 fő )
Meghívottak: dr. Husz Norina jegyző, Borhyné Pörneczi Martina tanácsos
Vargyai Vilmos polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testületi ülés
határozatképes, mert azon az 5 megválasztott képviselő-testületi tag közül 5 fő megjelent, majd
a testületi ülést megnyitotta. Elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívására pályázatok
benyújtásával kapcsolatos, illetve egyéb okból sürgős tárgyalást igénylő kérdések felmerülése
miatt került sor. Ez után javaslatot tett a testületi ülés napirendjére:

NAPIREND
1.)Pályázat benyújtása új közösségi kisbusz beszerzésére
2.)Pályázat benyújtása nyári gyermekétkeztetés támogatására
3.)Ajánlattételi felhívás kibocsátása települési szilárd hulladékkal
közszolgáltatás biztosítására

kapcsolatos

Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a 2015. április 29-i képviselő-testületi ülés napirendjét a javaslatnak
megfelelően elfogadta.
A képviselők ez után megkezdték a napirend tárgyalását az alábbiak szerint:
1.)Pályázat benyújtása új közösségi kisbusz beszerzésére
( Írásos előterjesztés, szakmai-program tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Vargyai Vilmos polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők az idő rövidségére
tekintettel a tegnapi napon kézhez kapták. Az előterjesztésben foglaltak szerint javasolta a
pályázat benyújtását a kedvezőbb árú gépjármű beszerzésére, valamint ennek megfelelően a
szakmai program elfogadását. Pályázatnyertesség esetén az önerőre a jelenlegi gépjármű
értékesítéséből befolyt összeg nyújthat fedezetet. Kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd ismertette az előterjesztésben
szereplő 1.) határozati javaslatot.
Ez után megkérdezte, van-e módosító indítvány a határozati javaslathoz.
A határozati javaslathoz módosító indítvány nem érkezett.
A polgármester ez után szavazásra kérte fel a képviselőket.

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
27/2015.(IV.29.) számú képviselő-testületi határozat
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az általa működtetett helyi közösségi
célú szállítási és egyéb szolgáltatási feladat-ellátási rendszer szakmai programját jelen határozat
mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal ill. folyamatos

A polgármester ez után az előterjesztésben szereplő 2.) határozati javaslatot ismertette.
Ez után megkérdezte, van-e módosító indítvány a határozati javaslathoz.
A határozati javaslathoz módosító indítvány nem érkezett.
A polgármester ez után szavazásra kérte fel a képviselőket.
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
28/2015.(IV.29.) számú képviselő-testületi határozat
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be az
Európai Mezőgazdasági Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
szóló 21/2015.(IV.17.)MvM rendelet alapján a „kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére
egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan” célterületre a már működő helyi közösségi célú
szállítási és egyéb szolgáltatási feladat-ellátási rendszerhez új gépjármű beszerzése céljából.
A képviselő-testület megállapítja, hogy a helyi közösségi célú szállítási és egyéb szolgáltatási
feladat-ellátási rendszer működésére változatlanul szükség van a település lélekszámára, a
lakosság életkorának összetételére, egyes közszolgáltatásokhoz való hozzáférési lehetőségre
illetve azok igénybe vételére (pl. egészségügyi ellátások) tekintettel.
A képviselő-testület megállapítja továbbá, hogy az új gépjármű beszerzését a biztonságosabb,
költséghatékonyabb üzemeltetetés indokolja, tekintettel a feladatellátás folyamatos, megfelelő
szakmai színvonalon való ellátására.
Az önkormányzat vállalja, hogy az új gépjármű beszerzésének a pályázati támogatással nem
fedezett költségeire költségvetésében előirányzatot biztosít.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015.05.04. ill. folyamatos

2.) Pályázat benyújtása nyári gyermekétkeztetés támogatására
Vargyai Vilmos polgármester: Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló törvényben
foglaltak alapján az emberi erőforrások minisztere pályázatot írt ki nyári gyermekétkeztetés
támogatására a nyári szünet idejére, 2015. június 16 és augusztus 28. közötti 53 munkanap
időtartamra. Pályázati támogatást a nyilvántartott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek száma alapján lehet igényelni, kiskorú gyermekek étkeztetésére.
Uraiújfaluban 12 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek van,
a szülők megkeresésre nyilatkoztak, hogy valamennyien igényelnék a nyári
gyermekétkeztetést. Támogatást a rászorulók fő 30 %-a után lehet igényelni, ez 4 fő, illetve
pluszban annyi gyermek étkeztetésére, ahány gyermek étkeztetését az önkormányzat saját
erőből vállalja. Egy ebédre jutó támogatása 440.-Ft. Ahhoz, hogy minden gyermek étkezhessen,
4 fő gyermek étkeztetését kell önerőből vállalni, az önerő mértéke 93.280 Ft. Ehhez lehetne
186.560.-Ft. összegű támogatást igényelni. Javasolta a pályázat benyújtását. Kérte a képviselők
kérdéseit, hozzászólásait.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd ismertette az alábbi határozati
javaslatot:
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be az
emberi erőforrások minisztere által a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény 3. melléklet I.3. pont szerint „Gyermekszegénység elleni program
keretében nyári étkeztetés biztosítása” támogatására meghirdetett pályázati felhívásra 8 fő
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek számára 2015. június
16-ától 2015. augusztus 28-ig terjedő időszakban 53 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg
étkeztetés ( ebéd ) biztosításának támogatására. Az igényelt támogatás összege 186.560.-Ft.
A képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat keretében a fenti időszakban 53 munkanapon
keresztül saját forrásból 4 fő rászoruló gyermek részére napi egyszeri meleg étkeztetést
( ebéd ) nyújt.
A képviselő-testület a pályázathoz 2015. évi költségvetésében 93.280.-Ft összegű önerőt
biztosít.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
A polgármester ez után megkérdezte, van-e módosító indítvány a határozati javaslathoz.
A határozati javaslathoz módosító indítvány nem éekezett.
A polgármester ez után szavazásra kérte fel a képviselőket.
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

29/2015.(IV.29.) számú képviselő-testületi határozat
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be az
emberi erőforrások minisztere által a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény 3. melléklet I.3. pont szerint „Gyermekszegénység elleni program
keretében nyári étkeztetés biztosítása” támogatására meghirdetett pályázati felhívásra 8 fő
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek számára 2015. június
16-ától 2015. augusztus 28-ig terjedő időszakban 53 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg
étkeztetés ( ebéd ) biztosításának támogatására. Az igényelt támogatás összege 186.560.-Ft.
A képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat keretében a fenti időszakban 53 munkanapon
keresztül saját forrásból 4 fő rászoruló gyermek részére napi egyszeri meleg étkeztetést
( ebéd ) nyújt.
A képviselő-testület a pályázathoz 2015. évi költségvetésében 93.280.-Ft összegű önerőt
biztosít.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015.05.07. ill. folyamatos

3.)Ajánlattételi felhívás kibocsátása
közszolgáltatás biztosítására

települési

szilárd

hulladékkal

kapcsolatos

( Ajánlattételi felhívás-tervezete a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Vargyai Vilmos polgármester: Az ajánlattételi felhívás tervezete a képviselők részére a
meghívóval együtt kiküldésre került. A hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény rendelkezéseinek megfelelően – mivel a szolgáktató nem rendelkezett az Országos
Hulladékgyűjtő Ügynökség által kiadott minősítő okirattal, fel kellett mondani a hatályos
közszolgáltatási szerződést 2013. december 31. napjával. 2013. év végén ajánlattételi felhívás
útján kerestek szolgáltatót a közszolgáltatás 1 év időtartamra történő ellátása érdekében, az
eljárás eredményeként a feladatot 2014. december 31.ig a Müllex Hulladékgyűjtő és Hasznosító
Kft. látta el. A szerződés hatályát közös megegyezéssel 2015. június 30. napjáig
meghosszabbították. A szolgáltató a jogszabályváltozások miatt eddig az időpontig látta
biztosítottnak a szolgáltatás ellátását. Mivel a szerződéshosszabbítás időtartama hamarosan
lejár, javasolta ajánlattételi felhívás kibocsátását 3 szolgáltató részére, a közszolgáltató
kiválasztása érdekében. Mivel a jogszabályi háttér, illetve a központi elképzelések még mindig
képlékenyek, javasolta, hogy 2016. December 31-ig terjedő időszakra vonatkozzon a kiírás, ez
ugyanis még nem jár közbeszerzési eljárás lefolytatási kötelezettséggel. Kérte a képviselők
kérdéseit, hozzászólásait.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd ismertette az alábbi határozati
javaslatot:

