Jegyzőkönyv
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2013. január 10-én tartott
rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen voltak: Gémes László polgármester
Lukács Istvánné képviselő
R. Nagy Mihály képviselő
Tóth Péter képviselő
Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő
Gyömbér Ferencné jegyző
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető

Gémes László polgármester tisztelettel köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy 5 képviselő jelenlétével a képviselő-testületi ülés
határozatképes, az ülést megnyitotta. Bari Tiborné és Szabó Tibor képviselők
bejelentették távolmaradásukat. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Török Juliannát.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Vigh-Molnár Henriett és R. Nagy Mihály
képviselőket. Kérte, aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
1/2013. (I. 10.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Dr. Vigh-Molnár Henriett és R.
Nagy Mihály képviselőket bízta meg.

Gémes László polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat (1.
sz. melléklet). A napirendi pontok megváltoztatására módosító javaslat nem
hangzott el, ezért kérte annak elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.

2

2/2013. (I.10.) KT.
Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIRENDI PONTOK:
1.) Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okiratának módosítása

Gémes László
polgármester

2.) Egyéb előterjesztések

1./ Napirend
Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okiratának módosítása

Gémes László polgármester előterjesztette a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okiratának elfogadására vonatkozó írásos anyagot (2. sz. melléklet).
Elmondta, önkormányzatunk képviselő-testülete és Derekegyház Községi
Önkormányzat képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott ülésén fogadta
el a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatala Alapító Okiratát. A Magyar
Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága végzés formájában hiánypótlási
felhívást bocsájtott ki, melyben kérte, hogy irányító szervként a két alapító
önkormányzat képviselő-testülete helyett csak a székhely szerinti önkormányzat
képviselő-testületét kell szerepeltetni. Kérték továbbá a jogelőd székhelyének a II/4.
pontban történő feltüntetését.
Kérdés, hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatban nem volt.
Gémes László polgármester kérte, aki a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okiratát az előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
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3/2013. (I.10.) KT.
Tárgy: Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvári Közös
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát - 2013. január 1-jei hatállyal - jelen
határozat melléklete szerinti Alapító Okirattal elfogadja.
A képviselő-testület a jelen határozat elfogadásával egyidejűleg a 161/2012.
(XI. 29.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba vétel
érdekében szükséges dokumentumokat a Magyar Államkincstár felé nyújtsa
be.
A határozatról értesítést kap: Gémes László polgármester, Gyömbér Ferencné
jegyző, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető, Magyar Államkincstár
Csongrád Megyei Igazgatósága

SZEGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ALAPÍTÓ OKIRATA
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete és Derekegyház Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatok működésével, valamint a
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 41. § (6) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §
(4) bekezdésében meghatározottak szerint, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében
foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adják ki:
I/1. A költségvetési szerv neve: Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal
2. Székhelye, címe: 6635 Szegvár, Szabadság tér 2. sz.
3. Kirendeltsége: 6621 Derekegyház, Kossuth u. 4. sz.
4. Törzsszáma:
II/ 1. A költségvetési szerv közfeladata: Helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
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2. Alaptevékenysége:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.
§ (1) bekezdése alapján az önkormányzattok működésével, valamint a
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
Közreműködik továbbá az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
Ellátja a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat.
3. Államháztartási szakágazati (TEÁOR) besorolása és megnevezése, valamint az
alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
megnevezés:

Szakfeladat
számok:
841114
841115
841116
841117
841118
841126
890442

Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása

4. A költségvetési szerv jogelődjének megnevezése, székhelye:
Szegvár nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
6635. Szegvár, Szabadság tér 2.

III./ 1. Illetékessége:
2. Alapító szerve:

Szegvár nagyközség közigazgatási területe.
Derekegyház község közigazgatási területe.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete,
Derekegyház Községi Önkormányzat Képviselő-testülete.

3. A költségvetési szerv alapító szerve szerinti besorolása: helyi önkormányzati
költségvetési szerv
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4. A költségvetési szerv irányító szerve, székhelye: Szegvár Nagyközségi
Önkormányzat Képviselő-testülete
6635 Szegvár, Szabadság tér 2.
5. Gazdálkodási besorolása alapján: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

IV./ Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy
V. / A költségvetési szerv vezetője, vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetője a jegyző. A jegyzőt - pályázat alapján - a közös
önkormányzat hivatalt létrehozó települések polgármestereinek lakosságszám-arányos,
többségi döntése alapján nevezik ki a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény rendelkezései alapján határozatlan időre.
VI. / Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogszabályok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak
jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény alkalmazandó. Egyes foglalkoztatottjainak a
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásokra irányuló jogviszonyra a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
VII./ A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyona:
A székhely településre vonatkozóan: A törzsvagyon részét képező 6635. Szegvár,
Szabadság tér 2. szám alatti Hivatal épülete, összes berendezési, felszerelési tárgyaival,
leltár szerint.
A kirendeltségre vonatkozóan: A törzsvagyon részét képező 6621. Derekegyház, Kossuth
u. 4. szám alatti Hivatal épületében a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal
alkalmazásában álló köztisztviselők által használt irodák, összes berendezési, felszerelési
tárgyaival, leltár szerint.
VIII./ A vagyon feletti rendelkezési jog:
Az önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet,
Szegvár Nagyközség Önkormányzata költségvetési rendelete, valamint más hatályos
jogszabályok előírásai szerint.
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IX./ Záró rendelkezések:
A Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát Szegvár Nagyközségi
Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2013. (I. 10.) KT. határozatával
fogadta el.
A Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát Derekegyház Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2013. (I. ….) KT. határozatával
fogadta el.
Ez az Alapító Okirat 2013. január 1. napjától hatályos.
Szegvár, 2013. január …..
Gémes László
polgármester
Szegvár

PH.

Szabó István
polgármester
Derekegyház

Gyömbér Ferencné
jegyző

2./ Napirend
Egyéb előterjesztések

Gémes László polgármester előterjesztette a „Helyi hő- és hűtési energiaigény
kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP.4.2.0.A) – Zöld gazdaság” pályázat
módosított költségvetésű pályázati anyag benyújtására vonatkozó írásos anyagot (3.
sz. melléklet).
Tóth Péter képviselő elmondta, nincs tisztában azzal, hogy mit vett át az állam?
Gémes László polgármester elmondta, az iskola működését átvette az állam. Az
átvétel menetéről szóban tájékoztatta a képviselő-testületet.
Az épület az
önkormányzat tulajdonában maradt, annak esetleges felújítása, karbantartása a mi
feladatunk.
Gémes László polgármester kérte, aki a „Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal (KEOP.4.2.0.A) – Zöld gazdaság” pályázat módosított
költségvetésű pályázati anyag benyújtásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
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4/2013. (I.10.) KT.
Tárgy: „Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
(KEOP 4.2.0.A) - Zöld gazdaság” módosított költségvetésű pályázati anyag benyújtása.
Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot
nyújt be a „Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal (KEOP 4.2.0.A) pályázati felhívása szerint a
Szegvár Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő alábbi
ingatlanokon villamos energia termelés céljára telepítendő napelemek
elhelyezésére:
- Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény – Központi Épület (6635 Szegvár, Templom u. 2.)
A beruházás ÁFA-val növelt költségei:
A pályázat elszámolható összköltsége bruttó: 58 331 100,-Ft
Támogatási összeg (85%): 49 581 435,-Ft
Önerő (15%):
8 749 665,-Ft

A megvalósítást felhalmozási hitelből kívánjuk megvalósítani és
pályázatot kívánunk benyújtani a BM önerő alaphoz a szükséges önerő
50%-ának támogatásához.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési
eljárás lefolytatására a pályázati anyag benyújtására, a vállalkozói
szerződés megkötésére.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Márton Rozália
gazdálkodási vezető, Pólya Sándor pályázati referens.

Gémes László polgármester előterjesztette a „Helyi hő- és hűtési energiaigény
kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP 4.2.0.A) – Zöld gazdaság című
pályázat kivitelezési feladatok ellátására kiírt 3 árajánlatos beszerzés elbírálására
vonatkozó írásos anyagot (4. sz. melléklet).
Kérdés, hozzászólás a képviselő-testület részéről nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.

8
5/2013. (I.10.) KT.
Tárgy: „Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
(KEOP 4.2.0.A) - Zöld gazdaság című pályázat kivitelezési feladatok ellátására kiírt 3
árajánlatos beszerzés elbírálása
Határozat
Szegvár Nagyközség Képviselő- testülete meghozta döntését a
„Általános Iskola fejlesztése fotovoltaikus rendszerrel” elnevezésű
KEOP 4.2.0.A számú projekt kivitelezési feladatok ellátására beérkezett
árajánlatok elbírálásáról.
A kiválasztást a Közbeszerzési Szabályzat V. fejezetében foglalt
hatáskörében eljárva1.- figyelemmel a Közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX. törvény 299-300 §-aiban foglaltaknak megfelelően
egyszerűsített 3 árajánlatos közbeszerzés alapján történt.
1. Három árajánlatos közbeszerzésre felkért cégek:
MetalCom Közép-Európai Technológiai és Szolgáltató Holding Zrt.
(6600 Szentes, Nagynyomás 16.) Gaxo Kft. (4400 Nyíregyháza, Kandó Kálmán u. 38.)
Solartis Kft (2049 Diósd, Kőbányai út 5/b)

2. Ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:
MetalCom Közép-Európai Technológiai és Szolgáltató Holding Zrt.
(6600 Szentes, Nagynyomás 16.)
Ellenszolgáltatás mértéke: 45.480.000 Ft+Áfa
Gaxo Kft. (4400 Nyíregyháza, Kandó Kálmán u. 38.)
Ellenszolgáltatás mértéke: 49.567.000+Áfa

3. A beszerzési eljárásban hiánypótlás elrendelésére nem volt lehetőség.
Az ajánlatok érvényesek; érvénytelenségi és kizáró ok az árajánlatokkal
kapcsolatban nem áll fenn.
Az ajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb ellenszolgáltatás
volt, így az ajánlattevők vonatkozásában az egyszerűsített közbeszerzés
nyertese: MetalCom Közép-Európai Technológiai és Szolgáltató
Holding Zrt. (6600 Szentes, Nagynyomás 16.) 45.480.000 Ft+Áfa
ajánlatával,
Második helyezett: Gaxo Kft. (4400 Nyíregyháza, Kandó Kálmán u. 38.)
49.567.000+Áfa ajánlatával, és
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4. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevővel kösse meg a közbeszerzést követő módosulásokat
tartalmazó végleges szerződést az ajánlattételi felhívásban közzétett
tartalommal.

Gémes László polgármester személyt érintő ügy tárgyalására zárt ülést rendelt el.

Kmft.
Gémes László
polgármester

Gyömbér Ferencné
jegyző

Dr. Vigh-Molnár Henriett
R. Nagy Mihály
képviselő, jkv. hitelesítő

