Jegyzőkönyv
Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 31-én
(csütörtök) 16.10 órai kezdettel megtartott üléséről.
Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester, Kutasi Ferenc alpolgármester, Béni Sándor,
Bimbó Ferenc, Kovácsné Lázár Ilona, Takácsné Kis Márta képviselők
Külön meghívottak: Gombosné dr. Lipka Klaudia jegyző, dr. Lajos Krisztina aljegyző, Ádámné
Maróti Erika mb. óvodavezető, Hádingerné Harnos Ildikó óvodavezető jelölt, Pájerné Váczi
Terézia pénzügyi bizottság tagja, Vörösné Vári Ilona igazgatási előadó
Szabó Gellért polgármester köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítja a
határozatképességet, és az ülést megnyitja. Ismerteti a napirendi pontokat, melyet a
képviselőtagok egyhangúlag jóváhagytak (lásd 1. sz. melléklet).
1. napirendi pontot külön jegyzőkönyv tartalmazza.
2. napirendi pont:
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól, melyet a képviselőtagok írásban
megkaptak (lásd 3. sz. melléklet).
Hozzáteszi, hogy a 7. § (4) bekezdésében a 3.000.- Ft+ áfa összeg helyett 4.500- Ft+ áfa összeg
szerepel, ugyanis Rákóczi István vállalkozó elmondta, hogy ha 2m3 szennyvízért kell
Tiszakécskéről átjönnie, nem fedezné a kiadásait, így kérte ennek az összegnek a módosítását. A
13. § (2) bekezdésében is igazodni próbáltunk a vállalkozó mostani adottságaihoz. Rákóczi István
a 100.- Ft/m3 összegű támogatást nem igényli, mivel nem sok az elszállítandó szennyvíz
Szentkirályról.
A közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatban a 4. pontban Rákóczi István kérte, hogy a szállítási
díj automatikusan emelkedjen az inflációval 2015. január 1-től, hogy ne neki kelljen kérvényeznie,
illetve a 10. pontban levő felmondási idő 6 hónapját módosítani 2 hónapra.
dr. Lajos Krisztina: Mivel nagyon kevés a háztartási szennyvíz Szentkirályon, ezért mindenképp
meg kell kötni a szerződést, mert a környékben Ő az egyedüli vállalkozó, aki rendelkezik az ehhez
szükséges összes engedéllyel.
Kovácsné Lázár Ilona: Nem elég, ha az infláció csak a rendeletben van benne?
dr. Lajos Krisztina: Nem, mert a szerződésnek is tartalmaznia kell a nettó árat.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta a rendelet
tervezet módosításait, és az alábbi rendeletet alkotta:
6/2014. (VII.31.) önkorm. rendelet
a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szabályokról
Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk a)
és e) pontjában meghatározott hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5., 9., 11. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 6 szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló helyi
rendeletét
A rendelet teljes szövegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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3. napirendi pont:
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését az óvodavezetői pályázat elbírálásáról, melyet a
képviselők írásban megkaptak (lásd 3. sz. melléklet).
A meghirdetett óvodavezetői pályázatra a megadott időpontig csak egy pályázat érkezett be.
Ezután Hádingerné Harnos Ildikó pályázó szóbeli kiegészítést a pályázatához.
Hádingerné Harnos Ildikó köszönti a Képviselő-testület tagjait. Az óvodapedagógiai diplomámat
továbbfejlesztettem 2011-ben egy fejlesztőpedagógiai diplomával, illetve 2014-ben megszereztem
második szakvizsgámat a közoktatás vezetői szakon, mely a pályázat követelménye is volt.
Tavaly június eleje óta dolgozom a Szentkirály Napközi Otthonos óvodában óvónőként, illetve
Ádámné Maróti Erika mellett segédkeztem az óvodavezető helyettesi tevékenységekben. 2014
nyarán végzem el a szakértői továbbképzést, amely egy tanfelügyeleti szakértői és pedagógus
életpálya minősítési szakértői továbbképzést jelent. Ez azt jelenti, ha sikeresen vizsgázom és a
mesterpedagógus kategória szintet is elérem, akkor 2015. január elejétől mesterpedagógus
kategóriába kerülök, illetve az Oktatási Kormányhivatal felkérése alapján szakértői tevékenységet
is folytathatok különböző más intézmények pedagógusainak szakértése kapcsán.
Büszkén mondhatom el, hogy immár 3 hete szentkirályi lakosnak mondhatom magam.
Szabó Gellért: Meglehetősen sok papírmunkával jár egy intézményvezető feladata. Szeretném,
ha inkább a gyerekekről szólna az óvodai élet a rengeteg adminisztrációs feladat ellenére is.
Tisztában vagyok azzal, hogy nem lehet eltekinteni a kötelező dokumentációktól. Úgy gondolom,
az egyensúlyt megtalálod majd a gyermekek és az egyéb kötelező feladataid között. Egyaránt
fontos ez úgy a szülők, mint a gyermekek részére, ez dönti el részben, hogy mennyire leszel
sikeres óvodavezető pedagógus. Gondolatom szerint felkészült vagy ezen feladatok elvégzésére.
Szabó Gellért: Szavazatszámláló bizottságot kell választanunk. A Bizottság elnökének javasolom
Takácsné Kis Márta, tagjainak Bimbó Ferenc és Kovácsné Lázár Ilona képviselőtagokat.
A javaslatot a képviselőtagok egyhangúlag elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:
54/2014. ökt. hat.
Szavazatszámláló Bizottság
választása.
Határozat
A képviselő-testület a Szentkirályi Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői pályázat
elbírálásához Szavazatszámláló Bizottság elnökének Takácsné Kis Márta, tagjának
Bimbó Ferenc és Kovácsné Lázár Ilona képviselőtagokat jelölte ki.
Ezután a titkos szavazásra kerül sor, melyet külön jegyzőkönyv tartalmaz.
Szabó Gellért: Megállapítja, hogy a képviselőtagok azt egyhangúlag elfogadták, és az alábbi
határozatot hozták:
55/2014. ökt. hat.
Óvodavezető megválasztása.
Határozat
A képviselő-testület elfogadja a Szavazatszámláló Bizottság jelentését, és a titkos
szavazás eredménye alapján a Szentkirályi Napközi Otthonos Óvoda vezetőjeként
2014. augusztus hó 1. napjától kezdődően 2019. július 31. napjáig Hádingerné
Harnos Ildikó, Szentkirály, Felső tanya 256. szám alatti lakost kinevezi.
Illetménye a közalkalmazotti törvényben meghatározottak szerint 240.251.- Ft
alapilletmény + 16.017.- Ft nehéz körülmények között végzett munka utáni pótlék +
64.067.- Ft vezetői pótlék.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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4. napirendi pont:
a.)
Szabó Gellért: Ismerteti a KEOP energia-pályázattal kapcsolatos előterjesztését. A cég, akivel
együttműködési megállapodást kötöttünk dolgozik, munkájának egyik eredménye az, hogy
úgynevezett előzetes közbeszerzési eljárást is elvégeztünk. Ennek az eredményét kell
megállapítanunk, és az eljárást lezárnunk.
Kutasi Ferenc: Ez egy könnyített eljárású pályázat, ami azt jelenti, amelyik pályázó egy bizonyos
pontszámot elér, az a forráskeret kimerüléséig részesül támogatásban.
Szabó Gellért: Három határozatot kell meghoznia a képviselő-testületnek:
először, hogy alkalmasak a közbeszerzésen ajánlatot tevő vállalatok, nem állnak kizáró
okok hatálya alatt, alkalmasak a szerződés teljesítésére,
másodszor, hogy a testület jóváhagyja, hogy az önkormányzat a három ajánlattevővel
folytasson tárgyalást,
illetve, hogy a képviselő-testület a bíráló bizottság döntési javaslata alapján a három
ajánlat közül a legkedvezőbbet hirdeti ki győztesként, és felhatalmazza a polgármestert,
hogy a választott ajánlattevővel kössön szerződést.
Kutasi Ferenc: A pályázat foglalja magába az Általános Iskola 62 db napelemét, a Művelődési
Ház 50 db napelemét, a Napközi Otthonos Óvoda 40 db napelemét és a Sportcsarnok 18 db
napelemét. Az óvoda napelemeit jobbnak látjuk a Művelődési Ház tetőszerkezetére felhelyezni,
mivel ott sokkal több napfényhez fog jutni. Ez a beruházás közel 50.000 kW megtakarítást
kezdeményez évente a négy intézménynek.
Ezután a képviselőtagok egyhangúlag jóváhagyták a beszámolót, és az alábbi határozatokat
hozták:
56/2014. ökt. hat.
KEOP energia pályázat
ajánlattevők alkalmassá nyilvánítása
Határozat
A Képviselő-testület, mint a közbeszerzési eljárás tekintetében döntéshozatalra
jogosult szervezet a Bírálóbizottság által előterjesztett döntési javaslattal egyezően
meghozza az alábbi döntéseket a „Szentkirály Község Önkormányzata KEOP2014-4.10.0/N kódjelű „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati
konstrukcióra vonatkozóan benyújtott pályázat keretében építés-kivitelezési
munkák elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás során.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az alábbi ajánlattevők nem állnak a kizáró
okok hatálya alatt, és alkalmasak a szerződés teljesítésére:
Phlegon Consult Kft.
SOLLIGHT Energia ESCO Kft.
Bravio Kft.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
57/2014. ökt. hat.
KEOP energia pályázat
tárgyalás jóváhagyása
Határozat
A Képviselő-testület, mint a közbeszerzési eljárás tekintetében döntéshozatalra
jogosult szervezet a Bírálóbizottság által előterjesztett döntési javaslattal egyezően
meghozza az alábbi döntéseket a „Szentkirály Község Önkormányzata KEOP-
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2014-4.10.0/N kódjelű „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati
konstrukcióra vonatkozóan benyújtott pályázat keretében építés-kivitelezési
munkák elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás során.
A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az Önkormányzat, mint ajánlatkérő az alábbi
ajánlattevőkkel folytasson tárgyalást:
Phlegon Consult Kft.
SOLLIGHT Energia ESCO Kft.
Bravio Kft.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
58/2014. ökt. hat.
KEOP energia pályázat
ajánlattevő választása jóváhagyása
Határozat
A Képviselő-testület, mint a közbeszerzési eljárás tekintetében döntéshozatalra
jogosult szervezet a Bírálóbizottság által előterjesztett döntési javaslattal egyezően
meghozza az eljárást lezáró alábbi döntést a „Szentkirály Község
Önkormányzata KEOP-2014-4.10.0/N kódjelű „Fotovoltaikus rendszerek
kialakítása” című pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtott pályázat
keretében építés-kivitelezési munkák elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás
során.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy közbeszerzési eljárás eredményes, az
eljárás nyertesének a Phlegon Consult Kft. (1222 Budapest, Széchenyi u. 12.)
ajánlattevőt hirdeti ki.
Felelős: Szabó Gellért
Határidő: azonnal
b.)
Szabó Gellért: Elmondja előterjesztését az urnás temetkezés lehetőségéről, melyet a képviselők
írásban megkaptak (lásd 3. melléklet).
A temetőnk egy régen várt lehetőséggel bővült. Az urnafal alapját egy helyi vállalkozó Oláh István
készítette, a felépítményt egy dunántúli sírköves, Zsolnai Elemér állította rá.
A képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatást.
Szabó Gellért: Végszóként elmondanám, hogy kemencéink elkészültek, nagy örömünkre szolgál,
hogy ilyen lelkesedéssel és várakozással telve avatták be egy-egy próbasütés alkalmával a
kemencéket.

Kmf.

Szabó Gellért
polgármester

Gombosné dr. Lipka Klaudia jegyző
távollétében és megbízásából:

dr. Lajos Krisztina
aljegyző
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