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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Átány Községi Önkormányzat Képviselő- Testületének, 2017. május 04-én
16 órakor tartott rendkívüli, nyilvános ülésén.

Határozat száma
53/20 17. (V.04.)
54/2017. (V.04.)

Határozat tárgya
AGRO-ALBA ZRT megbízása az EFOP-1.6-2-16-os
pályázat előkészítésével
Folyószámla hitel felvétele
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JEGYZŐKÖNyV
Készült: Átány Községi Önkormányzat Képviselő- Testületének, 2017. május 04-én
megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén
Helye: Községháza nagyterme
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint:
Gönczi Mihály

polgármester

Jámbor Dénes

alpolgármester

Ötvös Károly

képviselő

Szabó Sándorné

képviselő

Szigili János

képviselő

Szórád Imre

képviselő

Végh János

képviselő

Tanácskozásj jo~Eal meghívottak:
Véghné Laczházi Tímea

jegyző helyettes

Jcayzőkönyvvezető:
Mengyi Zoltáimé

közszolgálati tisztviselő

Gönczi Mihály pol~ármester: Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, munkatársak
és Kutas Rudolf urat.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő megválasztott képviselő közül, 7
fő jelen van. A helyettes jegyző Véghné Laezházi Tímeát bízta meg a törvényesség
felügyeletével.
Javaslatot tett, ajegyzőkönyv hitelesítőkre Szabó Sándorné és Végh János képviselők
személyében.
Javaslat az ülés napirendi pontjaira egy napirendi pont kiegészítésével. A december 16-án
hozott folyószámla hitel határozat megújítására kerülne sor.
1. Pályázattal kapcsolatos döntés
Előadó: Gönczi Mihály polgármester
2. Képviselő-testületi határozat kivonatokkal kapcsolatos döntés
Előadó: Gönczi Mihály polgármester
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3. Folyószámlahitel felvételével kapcsolatos döntés
Előadó: (Jönezi Mihály polgármester
Kérte, aki a jegyzőkönyv hitelesítőket, és a napirendi pontokat a kiegészítéssel elfogadja,
kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő- Testület, a jegyzőkönyv hitelesítőkre ás napirendi pontra tett javaslatot, a
döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül, igen szavazattal, egyhangúan elfogadta (a
szavazásban 7 fő vett részt).
A Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok;
1. Pályázattal kapcsolatos döntés
Előadó: Gönczi Mihály polgármester
2. Képviselő-testületi határozat kivonatokkal kapcsolatos döntés
Előadó: Görtczi Mihály polgármester
3. Folyószámlahitel felvételével kapcsolatos döntés
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

1.napirendi pont
1. Pályázattal kapcsolatos döntés
Gönezi Mihály polgármester: Ismert a Képviselő-testület előtt az EFOP-l.6.2-l6-os
pályázat, ami 200 milliós pályázat. Az elmaradott terület rehabilitációjáról van szó és ezzel
kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.
Pályázatokat kértünk be. Amit a Képviselő-testülettel most ismertet. Azért nem küldte ki,
mert az előkészítésre a három ajánlat gyorsan áttekinthető. Alapvetően a pénz a
meghatározó. A pályázat előkészítéséért csak akkor kell fizetni, ha nyertes a pályázat. Az
önkormányzatnak előtte semmiféle pénzébe nem kerül. A pályázati feltételeknél 5 %-ig
lehet a pályázat előkészítéssel kapcsolatos díjakat számolni. 3 ajánlat lett bekérve. Erdemes
a legolcsóbbat kiválasztani.
Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan van-e vélemény, hozzászólás?
Szórád Imre képviselő:
A legkedvezőbb ajánlatot kell elfogadni.
Jámbor Dénes alpol~ármester:
Ha nem a maximális összeget nyerjük akkor mennyit kell fizetni?
Gönczi Mihály pol2ármester:
5 %-ot lehet kérni.
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Ötvös Károly képviselő:
Ha minden pályázattevő ugyanazt vállal] a, csak eltérő összeggel akkor érdemes a
legolcsóbbat választani.
Gönezi Mihály polEármester:
A pályázattal kapcsolatos határozati javaslata a következő:
Határozati javaslat:
A Képviselő-testület az árajánlatokat megtárgyalta az EFOP-1 .6.2-16. számú pályázattal
kapcsolatban és az AGRO-ALBA ZRT-t bízza meg az előkészítő munkálatokkal az
árajánlatban foglalt tartalomnak megfelelően.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a szerződés
aláírására.
Kérte, hogy aki az EFOP-1.6.2-16.sz. pályázattal kapcsolatos határozati javaslattal egyetért,
az kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot a döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül 7 igen
szavazattal egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta: (A szavazásban 7 fő vett
részt):

53/2017.(V.04.) Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az árajánlatokat megtárgyalta az EFOP-l .6.2-16. számú pályázattal
kapcsolatban és az AGRO-ALBA ZRT-t bízza meg az előkészítő munkálatokkal az
árajánlatban foglalt tartalomnak megfelelően.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a szerződés
aláírására.
Felelős: Gönczi Mihály
polgármester
Határidő: azonnal

Gönczi Mihály polEármester:
Néhány dologról tájékoztatja a testületet:
Önkormányzatunk 64.604.400 Ft-ot nyert a felszíni vízelvezetéssel kapcsolatos TOP-os
pályázaton. Ma megérkezett a határozat. Rövid időn belül több intézkedést kell tennünk,
hiszen ez közbeszerzés alá esik és meg kell indítani a közbeszerzést. A közbeszerzéssel
kapcsolatos bizottságot is kell választani. Jelentős mennyiségű áteresz lesz építve, az árok
rendszer lesz felújítva, kocsi beálló és hozzá kapcsolódó járdák lesznek benne építve.
Arculatát a településünknek meg fogja változtatni pozitív irányban.
A második fordulóban várható a bennlévő pályázatnunk.
A harmadik pályázatunkról nincs információ.
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Bekértek egy 20 millió forintos összeg határig egy pályázati lehetőséget. Eimek az épületnek
a felújítását javasolja, ha a támogatást megkapnánk.
Jövő hét kedden a Képviselő-testületet a Gondozási Központ Anyák napi rendezvényére
meghívták.
A 6-ai rendezvénnyel kapcsolatosan összeállt a forgatókönyv teljes mértékben.

3. napirendi Pont
Folyószámja hitel felvételével kapcsolatos döntés
Jámbor Dénes alpol~ármester:
Amit kiegészítő napirendi pontként említett polgármester Úr a folyószámla hitelről, azt nem
nyilvános ülésen tárgyaljuk?
Gönczi Mihály pol~ármester:
Nyilvános ülésen is lehet.
Határozati javaslat;
Atány Községi Onkormányzat Képviselő-testülete Úgy határoz, hogy az átmeneti pénzügyi
helyzet megoldására 4 millió Ft folyószámlahitel felvételéhez hozzájárul, az Onkormányzat
számlavezető pénzintézeténél.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, továbbá a
hitelszerződés aláírására.
Tájékoztatja a testületet, hogy december 16-án hoztunk ml ilyen intézkedést. Minden évben
van ilyen. Likviditási hitelről van szó. Ezt a döntést már december 16-án meghoztuk. A
pénzintézet kérésére egy Új határozatot kell hoznunk.
Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés, észrevétel?
Jámbor Dénes alpol~ármester:
Tisztázásképpen ez a korábbi gyakorlathoz hasonlóan nem pénzügyi nehézségek miatt van
rá szükség, hanem a folyószámla forgalom zökkenőmentessége miatt. Csak a pénzmozgást
segíti.
Gönezi Mihály polgármester;
Az ASP rendszerre a 6 millió forintos támogatást átutalták a számlánkra.
A START program, közfoglalkoztatáshoz az előleg és a hozzá kapcsolódó finanszírozási
összeg rendelkezésre áll.
Az Allamkincstár felé kötelezettségünknek eleget tettünk.
Számláink ki vannak fizetve.
A telek értékesítéséből is befolyt összeg.
Külön letéti számlára tettük az ASP 6 millió forintját. 2018. jÚnius 30.-ig kell elszámolni.
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Ötvös Károly képviselő:
A Gondozási Központ vezetői pályázata hogy áh?
Lejárt-e?
Van-e jelentkező?
Ha nincs akkor meg kell újítani. Törvényes, hogy megbízott látja cl a vezetői munkát?

Gönezi Mihály pol2ármester:
Lejárt a pályázat. Jelentkező 2 volt az is telefonon érdeklődött. Nem érkezett be pályázat.
Hagyj unk egy kis időt azután megújítjuk a pályázatot.
Egy évig lehet megbízott. Egy év után ha nem lesz pályázó akkor engedélyhez kötött.
Megfelelő képzettség mellett aki jelenleg dolgozik annak a megbízása még egy évvel
meghosszabbítható.
Jámbor Dénes alpolgármester:
A munkatervünkben több feladatnál vannak felelősök megnevezve. Ha május 31 -vel a
jegyző asszony munkaviszonya megszűnik, Tamás is benne van több helyen. Majd
módosítani kell a munkatervet, hogy valós felelősök legyenek megszervezve az
aktualitásnak megfelelően.
.

Kérdezi van-e még valakinek véleménye, hozzászólása?
Kérte, hogy aki a folyószámla hitellel kapcsolatos határozati javaslattal egyetért, az
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot a döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül 7 igen
szavazattal egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta: (A szavazásban 7 fő vett
részt):

54/2Oll.(V.O43Képviselő-testjiletj határozat:
Atány Községi Onkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az átmeneti pénzügyi
helyzet megoldására 4 millió Ft folyószámlahitel felvételéhez hozzájárul, az Onkormányzat
számlavezető pénzintézeténél.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, továbbá a
hitelszerződés aláírására.

Felelős:Gönczi Mihály
polgármester
Határidő: Azonnal

A polgármester S perc szünetet rendelt el
A polgármester 16 óra 35 perckor zárt ülést rendelt el.
A nyílt ülés 17 óra lüperekorfolytatódott.
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Mivel más hozzászólás nem volt a polgármester megköszönte a Képviselő- Testület
munkáját és 17 óra 12 perckor az ülést bezárta.

K.m.f.
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Véghné Lac/zházi Tímea
jegyző helyettes

Mihály
polgarmester

r
zabo Sandorné

~L~anos
jegyzőkönyv hitelesítők

