JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.április 28-án,
11 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott nyílt ülésen.
Rendelet száma

Tárgya

Határozat száma

Tárgya

47/2015. (IV.28.)

A szociális étkeztetés szolgáltatás fejlesztéséhez kapcsolódó saját
erő és a pályázati tanácsadó cég megbízási díja fedezetének
biztosításáról

48/2015. (IV.28.)

Pályázat benyújtása a szociális étkeztetés szolgáltatás fejlesztésére
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Kóti László alpolgármester
Dr. Katona Miklósné képviselő
Bozó Lászlóné képviselő
Kovács Dániel képviselő
Tanácskozási joggal megjelent: Panyik Anita aljegyző
Jegyzőkönyvvezető: Panyik Anita
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1. Gépjármű beszerzésére irányuló pályázati lehetőség megvitatása, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet alapján
Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármesterű
2. Egyebek
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy minden képviselő jelen van, a
testület határozatképes.
Aki a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a
meghívó szerint a napirendi pontok tárgyalását.
I. napirendi pont: Gépjármű beszerzésére irányuló pályázati lehetőség megvitatása, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
21/2015. (IV.17.) MvM rendelet alapján
Zagyva Ferencné: Megjelent egy pályázati felhívás a vidéki lakosság számára nyújtandó
alapszolgáltatások fejlesztésére, mely gépjármű beszerzésére irányul. Eredendően személygépkocsi
is szerepelt a beszerezhető járművek listáján, de ezt végül törölték. Így terepjáró és mikro- vagy
kisbusz szerezhető be. A terepjáróra 5 millió forintos támogatás igényelhető, a buszokra legfeljebb
8 millió forint. Az alapszolgáltatások közül a szociális étkeztetést látjuk el önállóan, a
szolgáltatáshoz használt gépkocsi már 12 éves. A szolgáltatás fejlesztéséhez a terepjáró beszerzése
megfelelő. Amennyiben az Önkormányzat nyújt be pályázat, a nettó kiadás jelenti a támogatás
összegét, tehát az ÁFA jelenti a saját erőt, amely 5 millió forintos támogatás esetén 1.350.000 Ft. A
civil szervezetek kedvezőbb feltételekkel pályázhatnak, mivel az esetükben 100%-os a támogatási
intenzitás. A polgárőröknek is jó lenne egy ilyen jármű, de ők nem működnek hivatalosan, a
tűzoltók a legelemibb fenntartási költségeiket sem tudják fedezni.
Panyik Anita: A civil szervezetek által pályázott autók kizárólag az általuk ellátott szolgáltatásokra
használhatók, a polgárőröknél feltétel, hogy tagjai legyenek az Országos Polgárőr Szövetségnek,
továbbá kitétel, hogy az autót csak külön jogosultság megszerzésével lehet vezetni.
Dr. Katona Miklósné: Miért az utolsó pillanatban értesülünk a kiírásról? Mostanában nem
hallottunk a pályázati felhívásokról. Ha nem tudunk róluk, hogyan lehet felkészülni?
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Zagyva Ferencné: A rendelet április 17-én jelent meg, előtte csak annyit lehetett tudni, hogy majd a
maradványforrásra lesz kiírás, de a részletek nem voltak ismertek, így nem tudtunk előre
felkészülni.
Panyik Anita: Az elmúlt 1-2 évben nem igazán voltak pályázati kiírások, a hazai források szinte
teljesen megszűntek, egy-egy kivételt jelentenek a belügyminiszteri rendelettel közzétett
pályázatok, mint például a térfigyelő kamerarendszer kialakítására kiírt felhívás. Most egy újabb
uniós költségvetési ciklus elején vagyunk, a 2007-2013-as pályázatok kifutottak, az újak
megjelenése legkorábban 2015 végére várható. Figyeljük a pályázatokat, illetve a különböző
pályázati tanácsadó cégek már a megjelenés előtt megkeresik az önkormányzatokat ajánlataikkal.
Kovács Dániel: Egy kisbusz beszerzésének több értelmét látnám, több célra lehetne használni.
Zagyva Ferencné: A kisbusz a szociális étkeztetéshez nem használható, a szolgáltatáshoz
kapcsolódóan pedig 5 éves üzemeltetési kötelezettség áll fenn.
Dr. Katona Miklósné: Személyautó kellett volna.
Zagyva Ferencné: Azt kivették a kiírásból, de ez is megfelel a célnak.
Panyik Anita: Amennyiben a Képviselő-testület úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be, a saját erő
és a pályázatírás díjának biztosítására fedezetet kell találnia. Az előzetes egyeztetések alapján
felmerült, hogy a Bükkszék Termálstrand Kft. megkezdené a tartozásai törlesztését, azonban a
számviteli szabályoknak megfelelően a strand teljes tartozása beépítésre került a 2015. évi
költségvetésbe, ez nem jelent megoldást.
Dr. Katona Miklósné: Nem lehetne megemelni a tábor bevételét?
Panyik Anita: A tábor bevételeinek megemelésével a kiadást is meg kell emelni. A vállalkozási
tevékenység eredménye terhére biztosíthatja az önerőt az önkormányzat.
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
Zagyva Ferencné: A pályázati felhívásban megadott forma szerint szükséges a pályázat
benyújtásához a testületi határozatot meghozni, melyhez szavazásra teszem fel a határozati
javaslatot:
1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015. (IV.17.) MvM rendelete az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
intézkedés alapján pályázatot nyújt be a szociális étkeztetés szolgáltatás fejlesztésére.
2. A szolgáltatásfejlesztés szükségességét az indokolja, hogy a szociális étkeztetés szolgáltatás
során használt jelenlegi gépkocsi 12 éves, avult műszaki állapotú, ezért már nem
megbízható, a szolgáltatás folyamatos biztosítását veszélyezteti, fenntartása nem
gazdaságos.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és utasítja a
jegyzőt és a gazdálkodási előadót, hogy a pályázat megvalósításához szükséges saját erőt az
Ifjúsági Tábor megemelt bevételi előirányzata terhére biztosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
47/2015. (IV.28.) önkormányzati határozat:
1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015. (IV.17.) MvM rendelete az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
intézkedés alapján pályázatot nyújt be a szociális étkeztetés szolgáltatás fejlesztésére.
2. A szolgáltatásfejlesztés szükségességét az indokolja, hogy a szociális étkeztetés szolgáltatás
során használt jelenlegi gépkocsi 12 éves, avult műszaki állapotú, ezért már nem
megbízható, a szolgáltatás folyamatos biztosítását veszélyezteti, fenntartása nem
gazdaságos.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és utasítja a
jegyzőt és a gazdálkodási előadót, hogy a pályázat megvalósításához szükséges saját erőt az
Ifjúsági Tábor megemelt bevételi előirányzata terhére biztosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Zagyva Ferencné: A pályázat elkészítésére a Goodwill Consulting Kft. 100.000,- Ft+ÁFA összegű
ajánlatot adott, valamint nyertes pályázat esetén 5% sikerdíjat kérnek. A pályázat megvalósításához
szükséges saját erőt, beleértve az elkészítés díját is, az Ifjúsági Tábor vállalkozási eredménye
terhére tudja biztosítani a Képviselő-testület. Szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot:
1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vidéki
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet alapján
benyújtásra kerülő pályázat előkészítésével és megvalósításával a Goodwill Consulting
Pályázati Tanácsadó Kft-t (1162 Budapest, Timur u. 74.) bízza meg, 100.000,- Ft +
törvényes ÁFA, azaz egyszázezer forint + törvényes ÁFA megbízási díj, valamint 5%
sikerdíj fejében.
2. A Képviselő-testület támogatott pályázat esetén a szociális étkezés szolgáltatás
fejlesztéséhez Suzuki Vitara terepjáró gépkocsit vásárol, melyhez az ÁFA összegével
megegyező, legfeljebb 1.350.000.- Ft, azaz egymillió-háromszázötvenezer forint összegű
saját erőt biztosít.
3. A Képviselő-testület az 1. és 2. pontban meghatározott kiadások fedezetét az Önkormányzat
vállalkozási tevékenységéből származó eredmény terhére biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 4.
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
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48/2015. (IV.28.) önkormányzati határozat:
1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vidéki
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet alapján
benyújtásra kerülő pályázat előkészítésével és megvalósításával a Goodwill Consulting
Pályázati Tanácsadó Kft-t (1162 Budapest, Timur u. 74.) bízza meg, 100.000,- Ft +
törvényes ÁFA, azaz egyszázezer forint + törvényes ÁFA megbízási díj, valamint 5%
sikerdíj fejében.
2. A Képviselő-testület támogatott pályázat esetén a szociális étkezés szolgáltatás
fejlesztéséhez Suzuki Vitara terepjáró gépkocsit vásárol, melyhez az ÁFA összegével
megegyező, legfeljebb 1.350.000.- Ft, azaz egymillió-háromszázötvenezer forint összegű
saját erőt biztosít.
3. A Képviselő-testület az 1. és 2. pontban meghatározott kiadások fedezetét az Önkormányzat
vállalkozási tevékenységéből származó eredménytartalék terhére biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 4.
2. Egyebek
Dr. Katona Miklósné: A bükkszéki honlap napok óta nem érhető el, tudunk ebben valamit tenni?
Zagyva Ferencné: Keressük a lehetőségét, hogy új honlap készüljön, amit aztán helyben tudunk
frissíteni.
Dr. Katona Miklósné: A Dózsa úti árok és a Császári fogás felől bejövő árok kitisztíttatása
szükséges, valamint annak kivizsgálása, hogy a Császárból a patakba ki vezeti bele a szennyvizet,
amitől bűz van.
Kovács Dániel képviselő távozott.
Bükkszék Termálstrand Kft. közbeszerzési eljárásának lezárása
Kóti László: Polgármester Asszony korábbi ülésen már elmondta, hogy a Bükkszék Termálstrand
Kft. 2014 decemberében kölcsönszerződés keretében maximum 50 millió forint forintalapú
beruházási célú fejlesztési hitel felvétele, valamint bankszámlaszerződés ajánlatkérő határozatlan
idejű folyószámlavezetés tárgyában indított közbeszerzési eljárására nem érkezett be ajánlat.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Bíráló Bizottság a szakértői véleménnyel összhangban
az eljárást eredménytelennek nyilvánította.
A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.
Több hozzászólás nem hangzott el, az ülést a polgármester bezárta.
K.m.f.
Zagyva Ferencné
polgármester

Panyik Anita
aljegyző
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