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JEGYZŐKÖNYV

Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 28án megtartott soron kívüli nyílt ülésén.
Az ülés helye:

Pusztaföldvár Község Önkormányzat
Pusztaföldvár, Rákóczi u. 66. Díszterem

Jelen vannak:

Dr. Baranyi István
Zalai Antal
Mátó Józsefné
Molnár Árpádné
Gregus Ilona
Dencsi Erika
Vári József
Képviselő-testület tagjai

Igazoltan van távol: ----Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:
Dr. Lipták Péter jegyző
Nem tanácskozási joggal, meghívottként van jelen: -----

További meghívottként jelenlévő: ----Dr. Baranyi István polgármester tisztelettel köszönt minden jelenlévőt és az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 képviselő jelen van. A
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Molnár Árpádné és Gregus Ilona képviselőt. A
nevezett képviselők a jegyzőkönyv hitelesítést elvállalják.
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás
nélkül elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt képviselőket.
Ezután ismerteti a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

1./ Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program önerő módosítás
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
2./ A Szent Imre Katolikus Általános iskola és Óvoda tornatermének
kivitelezését végző vállalkozó kiválasztása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
3./ Egyebek (bejelentések)
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester

1. Napirendi pont:
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program önerő módosítás
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
Dr. Baranyi István: erről korábban már döntöttünk, így ismerős lehet, de most
változtak a számok, nőtt a támogatás, ezáltal csökkent az önerő összege. Van ezzel
kapcsolatban kérdés?
Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
70/2014./VII.28./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 1/2014.
(I.14.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja, – a határozat
módosítással nem érintett pontjainak a változatlanul hagyásával:
Elfogadja a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott
nagyprojekt önerejének igazolását, az alábbiak szerint:
A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban:
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program
Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009
A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megye
A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás
A projektnek az 1746/2013.(X.17.) [Támogatási szerződés 1. sz. módosítása] és az
1937/2013.(XII. 13.) Korm. határozatnak [Támogatási szerződés 2. sz.
módosítása], továbbá 1186/2014.(III. 28.) Korm. határozatnak [Támogatási
szerződés 3. sz. módosítása], megfelelően a támogatás szempontjából
elszámolható nettó összköltsége a Támogatási szerződés 3. sz. módosításával
megegyezően: 38.060.344.909,- Ft. A támogatás mértéke a projekt elszámolható
nettó összköltségének a 88,967950%–a, de legfeljebb 33.861.508.628,- Ft.
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész mindösszesen:
4.198.836.281,- Ft, amelynek 100% –ára a projektben részt vevő hatvanhat
önkormányzat a BM EU Önerő Alap támogatását kívánja igénybe venni.

1/ kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009
azonosító számú projekt rá jutó önkormányzati önrész összegét a 2014. és a
2015. évi költségvetési rendeletében az alábbiak szerint elkülöníti.

Pusztaföldvár
Községi Önkormányzat

Az önkormányzatra jutó
összes saját forrás
(forint)

2014. év
(forint)

2015. év
(forint)

20.154.414.-

13.493.959.-

6.660.455.-

Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Dr. Baranyi István polgármester

2. Napirendi pont:
A Szent Imre Katolikus Általános iskola és Óvoda tornatermének kivitelezését
végző vállalkozó kiválasztása
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester

Dr. Baranyi István: ez a téma sem ismeretlen a Testület előtt. Volt egy előzetes
felmérés, amelyet a Kovács tervezőiroda végezte. A pályázatban 19 millió forintot
terveztünk be a felújítás költségeire, de 15 millió forintot kaptunk. Emiatt viszont
lehetőségünk van arra, hogy kétszer megváltoztassuk a műszaki tartalmat. Erre a
Belügyminisztérium lehetőséget adott. Ezért most kivettük azokat az elemeket,
amelyek később egy energetikai pályázatba esetleg majd beilleszthetők lesznek.
A műszaki tartalom módosítását a Belügyminisztérium engedélyezte.
3 cégtől árajánlatot kértünk, meghívásos alapon. Mivel a beruházás összege nem éri
el a 15 millió forintot, így nem kellett közbeszerzési eljárást lefolytatni.
Az árajánlatok meg is érkeztek, ki kellene választani a háromból a legkedvezőbbet. A
pénz megvan, az önerőt a költségvetésünkben biztosítottuk. Van- e kérdés?
Mátó Józsefné: véleményem szerint azt választjuk, amelyik a legolcsóbb.
Dr. Baranyi István: a szerződésben kikötjük, hogy az évnyitóig el kell készülnie.
Akkor, aki egyetért azzal, hogy a tornaterem felújítási munkálatait a Csikaiszer Kft.
végezze, kérem, kézfeltartással jelezze:
Pusztaföldvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
71/2014./VII.28./KT. sz. határozat
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő- Testülete eredményesnek hirdeti ki
a „Tornaterem felújítás” tárgyú eljárást
Az ajánlattevő neve: Csikaiszer Kft.
Az ajánlattevő székhelye: 5940 Tótkomlós, Bartók B. utca 2. szám

Ajánlati ár (nettó) Ft: 13.123.360.- Ft.
Felhatalmazza Dr. Baranyi István polgármestert, hogy a Csikaiszer Kft. (5940
Tótkomlós, Bartók B. utca 2. szám) nyertes ajánlattevővel kösse meg a vállalkozási
szerződést.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Baranyi István polgármester

3. Napirendi pont:
Egyebek (bejelentések)
Előadó: Dr. Baranyi István polgármester
Brikettker Kft. kérelme
Dr. Baranyi István: a mai napon érkezett hozzánk ez a kérelem, a Brikettker Kft.
szeretné megvásárolni a velük szemben lévő portát.
Dr. Lipták Péter: fel kell becsültetni.
Dr. Baranyi István: ha ez megtörtént, akkor döntünk ebben.

Dr. Baranyi István: a tornaterem pályázathoz még egy gondolat. Ősszel ismét
kiírnak egy pályázatot, abban komplett hőszigetelésre lehet pályázni, nyílászárókra,
öltözők felújítására, hőszigetelt ablakokra. Úgy gondolom az iskola 2. emeletét
teljesen újra kell rakni kívülről, annyira vékonyak a falak.
A másik nagyon-nagy terv a naperőmű. Ez is egy pályázat lesz, amit
önkormányzatok számára írnak ki. Volt már nálunk agy szakember Pestről, felmérte
a lehetőségeket. Kell hozzá egy legalább 1,2 ha nagyságú, belterületi ingatlan, erre
van egy nagyon jó területünk, az Epres. Ezzel kapcsolatban még semmi konkrét nem
történt, csak gondolati szinten fogalmazódott meg.
A másik, amit el szerettem volna mondani, hogy van most nálunk egy traktor, ami
kipróbálás alatt van. Finn traktor, a Vízgazdálkodási Társulatnál számolták fel,
alkalmas árkok takarítására, bokrok kivágására.
Nagyon jó fogyasztása van szerintem, 3-4 liter óránként. Ha beválik, akkor a Kft.
megvenné, és bérmunkára használná. Az ára 5,5 millió forint + ÁFA. Szerintem ez
nagyon jó, és úgy gondolom, lenne is annyi munkája, hogy visszahozza az árát.
Vári József: ha a patika kertjét kitakarítja, én biztosan támogatom.
Gregus Ilona: most, hogy elkezdődött a park felújítása is, szeretném kérdezni, hogy
a honlapra fel lehetne- e tenni a park látványterveit, mert már nem emlékszem rá, és
ha a lakosok kérdezik, nem tudok válaszolni.
Dr. Baranyi István: természetesen.

Mátó Józsefné: én két dolgot szeretnék mondani. Az első, hogy ha most úgyis
felújítják a parkot, akkor legyen felújítva a második világháborús emlékmű is. Már
nagyon csúnya, nem lehet rajta rendesen kivenni a betűket.
A másik pedig, hogy a falunapokon, eddig mindig csak az időseket, legidősebbeket
köszöntjük. Szeretném javasolni, hogy az újszülötteket is köszöntsük, és az állam
által biztosított 43 ezer forint értékű babakötvényt egészítse ki az önkormányzat 50
ezer forintra, és ezzel köszöntse fel az újszülötteket.
Dr. Lipták Péter: ezt rendeletben lehet szabályozni, a következő testületi ülésre
előkészítem.

További bejelentés hiányában Dr. Baranyi István berekeszti az ülést.

K.m.f.

Dr. Baranyi István
Polgármester

Molnár Árpádné
Jkv. hitelesítő

Dr. Lipták Péter
Jegyző

Gregus Ilona
Jkv. hitelesítő

Jelen jegyzőkönyv 5 eredeti példányban készült.

