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Jegyzőkönyv
Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 12-én
(csütörtök) 14 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről
Ülés helye:

Önkormányzat ülésterme

Jelen vannak:

Szigethi István
dr. Jakab Zsolt

polgármester
körjegyző

Völgyi János
Kóczán Imre
Vargháné Horváth
Bernadett
Zambó István

alpolgármester
képviselő

Varga Tamás

közbeszerzési szakértő

képviselő
képviselő

Szigethi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, mivel annak 5 tagja jelen van. Elmondta, hogy
Bak Balázs és Dr. Gergely István képviselő előzetesen jelezte távolmaradását. Külön
köszöntötte Varga Tamás közbeszerzési szakértőt, aki meghívottként vesz részt az
ülésen. Az ülést megnyitotta. Napirendnek a meghívóban közölt témákat javasolta.
Dr. Jakab Zsolt: Az 1. napirendi ponthoz annyi kiegészítést tennék, hogy itt
valójában négy döntést kell meghozni. Felülvizsgáltuk a közbeszerzési szabályzatot
és ennek módosított, egységes szerkezetű szövegét kell előzetesen jóváhagyni. Ezt
követi az ajánlati felhívás jóváhagyása, és dönteni kell a közbeszerzési szakértő,
valamint a műszaki ellenőr megbízásáról. A 2. napirend keretében – a mai nap
közzétett minisztériumi tájékoztató szerint – a tűzifa támogatás feltételeiről
rendeletet kell alkotni.
A Képviselő-testület a napirendet 5 igen szavazattal – egyhangúlag - elfogadta.
Napirendi pontok:
1. Napirendi pont:
A településkép javítása Hegykőn elnevezésű projekt (főtérrendezés)
megindításaként a közbeszerzési ajánlattételi felhívás jóváhagyása
Előadó: Szigethi István polgármester
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2. Napirendi pont:
Döntés szociális rászorultság alapján természetbeni tűzifa támogatásról, a
helyi szociális ellátásokról szóló 8/2007.(V. 6.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Szigethi István polgármester
3. Napirendi pont:
Szociális ügyek (zárt ülésen)
Előadó: Szigethi István polgármester
1. Napirendi pont:
Szigethi István: Első alkalommal 2011. április 21-én kaptuk kézhez az MVH
támogató határozatát a főtér felújításával kapcsolatban, amit azonban novemberben
visszavontak, ugyanakkor 2011. november 8-adiki dátummal újra kaptunk egy
támogató határozatot. A megvalósítási határidő 3 év, 50%-os készültséget 2 éven
belül kell elérni, de van egy ennél is korábbi határidő: a támogatási döntés közlésétől
számított 9 hónapon belül kifizetési kérelmet kell benyújtanunk. November 8-tól
számítva ez az idei év második félévben telik le. Ugyanakkor december közepén az
MVH a LEADER egyesületen keresztül arról tájékoztatott, hogy - meglepő módon - a
9 hónapos határidőt az első (visszavont!) döntéstől kell számítani. Így esetünkben a 9
hónap 2012. január 21-én jár(na) le, de kifizetési időszak ekkor nincs, tehát a
szempontunkból utoljára nyitva álló, decemberi kifizetési időszakban kellene
kifizetési kérelmet benyújtani (ennek utolsó határideje január 2.). Mivel a képviselőtestület – figyelemmel a pályázat körüli bizonytalanságokra, a már megítélt támogató
döntést követő hiánypótlási felhívásra – kivette az önkormányzat 2011. évi
közbeszerzési tervéből ezt a projektet, és helyette járdafelújításokat valósított meg, a
projektet nem kezdtük meg, tehát kifizetni való számlánk sincs. Természetesen –
kifogásainkkal - kérdést intéztünk az MVH illetékese felé, aki azonban
megkeresésünkre a mai napig sem válaszolt. A vonatkozó 23/2007.(IV. 17.) FVM
rendelet szerencsére biztosít számunkra egy „kiskaput” (33. § (4) bek.): a 9 hónapos
határidő 6 hónappal meghosszabbodik, ha a közbeszerzési eljárás megindítását az
ügyfél igazolta. Rákérdeztünk az MVH-nál, és megerősítették: ha január 21. előtt
megindítjuk a közbeszerzést, és ezt azonnali hatállyal igazoljuk az MVH felé, akkor
valóban meghosszabbodik az első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló
határidő. Vagyis, ha nem akarjuk elveszíteni a projektet és a 13 millió Ft-os
támogatást, már januárban meg kell indítanunk az eljárást. (Közbeszerzési eljárásra
kifejezetten e projekt miatt nem lenne szükség, de a határidő meghosszabbítás miatt
más választásunk nincs, ráadásul, ha egyéb járdafelújításokat, útépítéseket
tervezünk, ezeket mindenképpen egybe kell számítani a főtér projektjével.) Az
ajánlattételi felhívást a közbeszerzési szabályzatunk szerint a képviselő-testületnek
kell jóváhagynia. De ezt megelőzően szükséges a január 1-től hatályba lépő jogi
szabályozásnak megfelelően módosuló közbeszerzési szabályzatunk jóváhagyása.
Dr. Jakab Zsolt körjegyző részletesen ismertette az önkormányzat új közbeszerzési
szabályzatának tervezetét. Varga Tamás közbeszerzési szakértő ehhez
kiegészítéseket fűzött.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
1/2012.(I. 12.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a jelen
határozat mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja az önkormányzat
közbeszerzési szabályzatát.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: folyamatos
Dr. Jakab Zsolt körjegyző ismertette A településkép javítása Hegykőn elnevezésű projekt
megvalósítására kiírásra kerülő ajánlattételi felhívást. Elmondta, hogy a törvényi
előírásokra figyelemmel az önkormányzatnak még kellő garanciát biztosító, de a
lehetőség szerinti „legenyhébb” feltételrendszert igyekeztek összeállítani annak
érdekében, hogy az eljáráson akár helyi, kisvállalkozások is ajánlatot tehessenek.
Figyelemmel arra, hogy ez egy meghívásos közbeszerzési eljárás, kérte a képviselőtestülettől a meghívandó vállalkozások kiválasztását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
2/2012.(I. 12.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A településkép
javítása Hegykőn elnevezésű pályázati projekt közbeszerzési ajánlattételi
felhívását - a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint –
jóváhagyja.
A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást a BAGEDA Kft. (9400
Sopron, Úttörő u. 26/E.); a N.A.GY. ÉP-KERT. Bt. (9437 Hegykő, Petőfi
u. 56.); és a Viat Szolgáltató Kft. (9484 Pereszteg, Temető utca 20.)
részére küldi meg.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2012. január 13.
Dr. Jakab Zsolt: A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a jelenlévő Varga Tamás
közbeszerzési szakértőt javasoljuk megbízni, aki a termálvízkút fúrására a decemberi
ülésre már adott ajánlatot. Azért esett rá a választás, mert a referenciáiból kiderült,
hogy bonyolított már MVH-s pályázatokhoz kapcsolódó eljárásokat. A szakértő
költsége 200 000,- Ft+ÁFA.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
3/2012.(I. 12.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A településkép
javítása Hegykőn elnevezésű pályázati projekt közbeszerzési eljárásának
lebonyolítására Varga Tamás (9027 Győr, Budai u. 2-6. II. em.)
közbeszerzési szakértőt bízza meg 200 000,- Ft+ÁFA díjért.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: azonnal
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Dr. Jakab Zsolt: Időközben a beruházás műszaki ellenőrét is sikerült kiválasztanunk,
amennyiben ezzel a képviselő-testület egyetért. Freiler Lászlóról van szó, aki
korábban is dolgozott az önkormányzatnak műszaki ellenőrként, sőt tervezőként is.
Az ő árajánlata a beruházás becsült költségének 1%-a, azaz 130 000,- Ft+ÁFA.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
4/2012.(I. 12.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A településkép
javítása Hegykőn elnevezésű pályázati projekt műszaki ellenőrének
Freiler Lászlót (9400 Sopron, Mikes K. u. 5.) ) bízza meg 130 000,Ft+ÁFA díjért.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont:
Szigethi István: A belügyminiszter 59/2011.(XII. 23.) BM rendelete kiegészítő
támogatás megállapításáról rendelkezik a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifa-vásárlásához. A rendelet azon önkormányzatok részére biztosít 12 000,Ft+ÁFA/m3 állami támogatást, amelyek előzetesen bejelentették igényüket. A
képviselő-testület korábban 50m3 tűzifa iránti igényt jelentetett be, így
önkormányzatunk részére 762 000,- Ft támogatást állapítottak meg, amelyet át is
utaltak részünkre. A tűzifát a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt-től vásárolhatjuk
meg. Az igényt 2012. január 31-ig kell teljesíteniük. A szükséges önerő mértéke
2 000,- Ft+ÁFA/m3, azaz 100 000,- Ft+ÁFA. A szállítást megoldhatjuk saját magunk,
de megrendelhetjük a TEAG Zrt-től is. Ebben az esetben – a TAEG Zrt. tájékoztatása
szerint - két lehetőség kínálkozik: „A.” A fuvarozónak adott címlista alapján a
szállítás az erdőről közvetlenül a kedvezményezett címére történik. Célszerű nem
elaprózni a mennyiségeket. Pl. van olyan kocsi, amely 6 m3 szállítására képes, így1*6
vagy 2*3m3 tud gazdaságosan leszállítani. Egy másik típusú autó 15-16 m3 fával van
tele, de megállapodás alapján ez levihető (2*5=10m3,) 2*6=12m3* vagy 2*7=14m3
fuvarokra. Ezekben az esetekben a kocsik mindkét oldalra egyforma mennyiséget
raknak, és úgy rakodnak le, hogy egyik oldalt az egyik helyen a másik oldalt egy
másik helyen rakja le, így nincs vita abból, ki mennyit kap. „B.” Ha az önkormányzat
egy erre alkalmas területre szállíttatja le az igényelt faanyagot és a rászorultaknak
innen osztja szét. Ebben az esetben a nagy autók teljes rakománnyal közlekedhetnek.
Amennyiben az önkormányzat 3 m3 alatti mennyiségeket is osztani kíván, azt a
mennyiséget egy központi telephelyre célszerű leszállítani és onnan szétosztani. A
fenti gépkocsik daruval felszereltek, így a fel és a leterhelést is elvégzik. A szállítási
költség 2 400,- Ft/m3. A TAEG-nek a fát január 31-ig ki kell szállítania. Ha el akarjuk
kerülni, hogy a fát depózni kelljen, mielőbb döntenünk kell arról, kik kaphatnak
belőle.
Kóczán Imre: Be kellene depózni. Így lenne igazságosan elosztható. Tudom, hogy ez
feladatot jelentene. Hasonló lett volna a felhasználási célja annak a korábban az
egyházközség felé átadott szociális célú 200 ezer forintnak is.
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Dr. Jakab Zsolt: Amikor az ülés meghívóját kiküldtük, még nem tudtuk, hogy a
minisztérium tűzifa szétosztását rendeleti szabályokhoz köti. Mint az elején utaltam
rá, az erre vonatkozó tájékoztató a mai napon került közzétételre. Legegyszerűbbnek
azt láttuk, ha a helyi szociális ellátásokról szóló rendeletbe kerül be a tűzifa
támogatás, mint az átmeneti segély természetbeni ellátási formája. Ennek
megfelelően a jogosultsági feltételeket is az átmeneti segély feltételeivel azonosan
gondoljuk megállapítani. A rendeletmódosítással jövő hét csütörtökig biztosítanánk
lehetőséget az igénylések benyújtására, amelyeket az egy hét múlva tartandó ülésén
bírálná el a Képviselő-testület.
Ezt követően dr. Jakab Zsolt körjegyző részletesen ismertette a rendelettervezetet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta a helyi szociális ellátásokról szóló
8/2007.(V. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2012. önkormányzati
rendeletet (mellékelve).
3. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester – hivatkozva arra, hogy szociális ügyek következnek –
zárt ülést rendelt el.
A zárt ülés befejezését követően dr. Jakab Zsolt körjegyző kihirdette, hogy a
Képviselő-testület két kérelmező részére összesen 60 ezer forint átmeneti segélyt
állapított meg, míg egy kérelmet nem támogatott.
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Szigethi István polgármester az ülést 18 óra 22
perckor bezárta.

Kmf.

Szigethi István
polgármester

dr. Jakab Zsolt
körjegyző
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Mellékletek:
• meghívó;
• jelenléti ív;
• melléklet az 1/2012.(I. 12.) képviselő-testületi határozathoz (közbeszerzési szabályzat);
• melléklet a 2/2012.(I. 12.) képviselő-testületi határozathoz (ajánlattételi felhívás);
• 1/2012.(I. 18.) önkormányzati rendelet.

