ABOD K ÖZSÉG ÖNKOR M ÁNYZAT K ÉP VI SELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. augusztus 7. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
Abodi Kirendeltségén (3753 Abod, Magyar út 42.) megtartott
rendkívüli nyílt ülésének

a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT
1. Abod, Magyar út 20. szám alatti ingatlan megvásárlásáról
2. Rendkívüli (szociális) támogatás igényléséről
3. Támogatási megállapodások és bérleti szerződés jóváhagyásáról
4. A 41/2018.(VIII.1) határozat módosításáról és kiegészítéséről

A b o d, 2018. augusztus 7.

Dr.Vártás József
jegyző

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 7.
napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltségén (3753
Abod, Magyar út 42.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Rescsánszki Bertalanné polgármester
Berkesi László Miklós képviselő
Bartus Gábor képviselő
Igazoltan távol:

Zsemkó János alpolgármester
Fekete Józsefné képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr.Vártás József jegyző
Rescsánszki Bertalanné polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja,
hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből 3 fő jelen van.
Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait:
1. Abod, Magyar út 20. szám alatti ingatlan megvásárlásáról
2. Rendkívüli (szociális) támogatás igényléséről
3. Támogatási megállapodások és bérleti szerződés jóváhagyásáról
Javasolja napirendre felvenni „A
kiegészítéséről” szóló előterjesztést.

41/2018.(VIII.1)

határozat

módosításáról

és

Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjával kapcsolatban a képviselő-testület tagjai
részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány.
A képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban észrevétel,
javaslat, indítvány nem volt.
Rescsánszki Bertalanné polgármester az ülés napirendi pontjainak elfogadását
szavazásra bocsátja a módosítással együtt.
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt – 3 fő képviselő
döntéshozatalban való részvételével - 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, a következők szerint:
1. Abod, Magyar út 20. szám alatti ingatlan megvásárlásáról
2. Rendkívüli (szociális) támogatás igényléséről
3. Támogatási megállapodások és bérleti szerződés jóváhagyásáról
4. A 41/2018.(VIII.1) határozat módosításáról és kiegészítéséről

Napirendi pont tárgyalása
1./ Napirendi pont tárgya:
Abod, Magyar út 20. szám alatti ingatlan megvásárlásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Dr.Vártás József jegyző: A testület az előterjesztéssel kapcsolatos előzményeket
ismeri, elkészült az ingatlan értékbecslése, a fedezet rendelkezésre áll egy másik
ingatlan értékesítéséből.
Rescsánszki Bertalanné polgármester- mivel kérdés, vélemény nem lévén – a
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 3
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta alábbi
határozatát:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2018.(VIII.07.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Abod, Magyar út 20. szám alatti ingatlan megvásárlásáról

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Abod, Magyar út 20. szám alatti ingatlan megvásárlásáról szóló
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.900.000,-Ft
(azaz egymillió-kilencszázezer forint) vételárért megvásárolja a
Kolossai István 4/6, Kolossai Bertalan 1/6 és Horváth Ferencné 1/6
arányú tulajdonát képező, Abod belterület 198 helyrajzi számú,
természetben Abod, Magyar út 20. szám alatt található, „lakóház
udvar” megnevezésű ingatlant.
2. Képviselő-testület az ingatlan megvásárlásához és a tulajdonjog
bejegyzéséhez (okiratszerkesztés, eljárási díjak) szükséges fedezetet a
Kossuth út 14. szám alatti ingatlan értékesítéséből befolyt összeg
(2.000.000,- Ft) terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Határozatról értesülnek: ügyfelek, osztályok, ügyvéd

2./ Napirendi pont tárgya:
Rendkívüli (szociális) támogatás igényléséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Dr.Vártás József jegyző: Az előterjesztéshez csatoltak egy megkeresést, amely az
Emberi Erőforrások Minisztériumából érkezett a Megyei Falu és Tanyagondnoki
Egyesülethez. Gyakorlatilag nagyon sok önkormányzatot érint a falugondnoki gépjármű
rendszáma késedelmes bejelentés miatti normatíva elvonás, melynek kapcsán perben is
vannak jelen pillanatban, többekkel együtt a Kincstárral. Megkeresték körlevélben az
érintett önkormányzatokat, hogy rendkívüli szociális támogatás keretében meg lehet
igényelni ezt az összeget. Egyébként felfüggesztették a pert, mert annyi
önkormányzatot érint, hogy mintaper van belőle.
Rescsánszki Bertalanné polgármester- mivel kérdés, vélemény nem lévén – a
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 3
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta alábbi
határozatát:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2018.(VIII.07.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Rendkívüli (szociális) támogatás igényléséről
Abod
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a rendkívüli (szociális) támogatás igényléséről szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza.
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017.
évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pontjában és I. 10. pontjában
foglaltak alapján – vissza nem térítendő - támogatási igényt
nyújt be az Önkormányzat központi költségvetésből
igénybevett támogatás visszafizetéséhez a belügyminiszter és
a nemzetgazdasági miniszter által kiírt pályázat keretében.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénylés
benyújtására, valamint a határozat mellékletét képező
nyilatkozat megtételére.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: polgármester
Értesül: Kincstár, osztályok

Melléklet a 43/2018.(VIII.07.) határozathoz
NYILATKOZAT
Alulírottak, ………………………… önkormányzat nevében nyilatkozunk arról, hogy:
- a kérelemben szereplő adatok és információk megfelelnek a valóságnak, teljes
körűek és hitelesek,
- az önkormányzatnak a pályázat benyújtásakor adó-, járulék-, illeték- vagy
vámtartozása nincs,
- az önkormányzat nem áll adósságrendezési eljárás alatt,
- nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a pályázat
céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
- megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek,
- 2018. évben a költségvetési törvény 2. melléklet III. 2. pont szerinti települési
önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott
támogatásból nem fordít felhalmozási célokra és tudomásul veszi, hogy ennek
megszegése esetén a támogatást vissza kell fizetnie.
Kelt:
P. H.

……………………………………
jegyző

……………………………………
polgármester

3./ Napirendi pont tárgya:
Támogatási megállapodások és bérleti szerződés jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Dr.Vártás József jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy a mai licit eredménytelen lett,
nem volt jelentkező a bérletre, de a projekt megvalósítása érdekében a Magyarország
Peremkerületeinek Fejlesztéséért Alapítvány a projekt teljes önerejét átvállalja az
önkormányzattól, ilyen formában lekerül róluk ez a teher.

Van egy másik támogatási megállapodásuk is a Goldf Farms Kft-vel, egymillió forinttal
támogatja az önkormányzatot. Úgy gondolja, hogy ezekkel a támogatásokkal egy
nyugodt évük lesz, és koncentrálhatnak a fejlesztésekre.
Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel kérdés, vélemény nem lévén – a
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 3
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta alábbi
határozatát:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2018.(VIII.07.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Támogatási megállapodások jóváhagyásáról
Abod
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a támogatási megállapodások jóváhagyásáról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza.
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban:
Képviselő-testület)
a
Magyarország
Peremterületeinek Fejlesztéséért Alapítvánnyal (székhelye:
3753 Abod, Kossuth út 4.; képviseli: dr. Guba Zoltán),
valamint a Natur Gold Farms Fft.-vel (székhelye: 3752
Szendrő, Nagyállomás út 14.; képviseli: Menzel Christine)
kötendő támogatási megállapodásokat a határozat 1. és 2.
mellékleteként jóváhagyja.
2. Képviselő-testület
felhatalmazza
a
támogatási megállapodások aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: támogatók, osztályok

polgármestert

a

1. melléklet a 44/2018.(VIII.07.) határozathoz

2. melléklet a 44/2018.(VIII.07.) határozathoz

4./ Napirendi pont tárgya:
A 41/2018.(VIII.1) határozat módosításáról és kiegészítéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy Dr.Kompasz Gábor ügyvéd úr, - aki hivatali
közbeszerzési tanácsadóként a közbeszerzést bonyolította, - egy elírás miatt küldött egy
javítási lapot. Az előterjesztésben le is írták, hogy tévesen 60 hónapos
többlettapasztalatot vettek figyelembe az egyik ajánlatnál, ami egyébként érvénytelen
volt, ezt kell az adatlapban 48-ra javítani, de ez nem befolyásolja az eljárás
eredményét, sem a szerződéskötést, viszont muszáj kijavítani, mert a közbeszerzési
anyagok feltöltését követően az ellenőrzés során észrevételezni kezdték ezt az eljárást,
és szeretnék úgy feltölteni, hogy rendben legyen.
Rescsánszki Bertalanné polgármester- mivel kérdés, vélemény nem lévén – a
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 3
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta alábbi
határozatát:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2018.(VIII.07.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

A 41/2018.(VIII.01.)
kiegészítéséről

határozat

módosításáról

és

Abod
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a 41/2018.(VIII.01.) határozat módosításáról és
kiegészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza.
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) a 41/2018.(VIII.01.)
határozat melléklete szerinti döntési lapot a jelen határozat
1. melléklete szerint módosítja, és a melléklet megjelölését
1. sorszámmal látja el.
2. Képviselő-testület a 41/2018.(VIII.01.) határozatot a jelen
határozat 2. melléklete szerinti 2. melléklettel egészíti ki.
3. Képviselő-testület
felhatalmazza
kivitelezési szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: támogatók, osztályok

a

polgármestert

a

1. melléklet a 45/2018.(VIII.07.) határozathoz
„1.melléklet a 48/2018.(VIII.01.) határozathoz
Döntés az eljárás eredményéről
Abod Község Önkormányzata és a Magyarország Peremterületeinek Fejlesztéséért
Alapítvány ajánlatkérő „Építési munkák Abod Község Önkormányzata részére” tárgyú
közbeszerzési eljárása során beérkezett ajánlatok értékelése során a bíráló bizottság
2018. augusztus 1. napján született döntési javaslatát jóváhagyom, az ott leírtakkal
mindenben egyetértve.
-

az eljárást valamennyi részben eredményesnek nyilvánítom,

-

a Takács és Társa Kft. ajánlatát az eljárás valamennyi részében érvénytelenné
nyilvánítom a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján,

-

az eljárás nyertesként az 1. részben a Képes és Társa Kft. ajánlattevőt jelölöm meg
nettó 40.894.231.- HUF ajánlati árral, valamint 48 hónap jótállással, illetve a
teljesítésbe bevonni tervezett műszaki szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez
szükséges szakmai gyakorlati idején felüli többlet 48 hónapos tapasztalattal,

-

az eljárás nyertesként az 2. részben a Képes és Társa Kft. ajánlattevőt jelölöm meg
nettó 40.885.161.- HUF ajánlati árral, valamint 48 hónap jótállással, illetve a
teljesítésbe bevonni tervezett műszaki szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez
szükséges szakmai gyakorlati idején felüli többlet 48 hónapos tapasztalattal,

-

az eljárás nyertesként az 3. részben a Képes és Társa Kft. ajánlattevőt jelölöm meg
nettó 23.659.269.-HUF ajánlati árral, valamint 48 hónap jótállással, illetve a teljesítésbe
bevonni tervezett műszaki szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges
szakmai gyakorlati idején felüli többlet 48 hónapos tapasztalattal.

Kijelentem, hogy a Kbt. 24. §-ában részletezett összeférhetetlenségi körülmények nem
állnak fenn. Nyilatkozom, hogy nem áll fenn olyan ok, ami miatt a funkcióm pártatlan és
tárgyilagos gyakorlására nem lennék képes, így különösen nem áll fenn gazdasági érdek
vagy az eljárásban résztvevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek, ami a
fentieket sértené. Nyilatkozom, hogy az eljárásba bevont személyként való
közreműködésem a verseny tisztaságának sérelmét nem eredményezheti. Nyilatkozom,
hogy az előírt titoktartási kötelezettségnek eleget teszek.
Abod, 2018. augusztus 1.
Abod Község
Önkormányzata
Rescsánszki Bertalanné
polgármester

Magyarország Peremterületeinek
Fejlesztéséért Alapítvány
Dr. Guba Zoltán
a kuratórium elnöke

2. m elléklet a 45/ 2018.(VI I I .07.) határozathoz
„2. melléklet a 48/2018.(VIII.01.) határozathoz
VP- Településkép - Abod költségvetés (forintban)
Szerződéssel, közbeszerzéssel lekötött költségek (bruttó
Ft)
Pályázatban elszámolható költségek (bruttó Ft)
Elnyert támogatás (bruttó Ft)
Önerő igény (bruttó Ft)
=szerződéssel lekötött-támogatás

Önerő tám ogatásból:

Abod

Alapítvány

összesen

132 749 449
127 237 486
120 875 597

7 890 510
6 736 080
6 399 276

140 639 959
133 973 566
127 274 873

11 873 852
11 873 852

1 491 234

13 365 086

Rescsánszki Bertalanné polgármester, - mivel más hozzászólás, javaslat nem
hangzott el, - megköszönte a képviselő-testület megjelenését és az ülést bezárta.

K.m.f.

Dr.Vártás József
jegyző

Rescsánszki Bertalanné
polgármester
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