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Készült:

Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 22.
napján 12.00 órától az önkormányzat székhelyén – 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5.
szám – megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.
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Tanácskozási joggal
Dr. Stumpf Enikő
jegyző
Dr. Séra Róbert
aljegyző
Fekete Gyula polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes,
azt megnyitom. Javaslatot teszek az ülés napirendjére.
Napirendi pontok:
1./ A közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek felújítására vonatkozó támogatás iránti
kérelem benyújtása.
2./ „Olaszliszkai önkormányzati étkeztetési fejlesztés” beruházás ütemezése.
3./ Háziorvosi feladatellátási szerződés módosítása.
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./ A közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek felújítására vonatkozó támogatás iránti
kérelem benyújtása.
2./ „Olaszliszkai önkormányzati étkeztetési fejlesztés” beruházás ütemezése.
3./ Háziorvosi feladatellátási szerződés módosítása.
1./ Napirendi pont: A közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek felújítására vonatkozó
támogatás iránti kérelem benyújtása.
Fekete Gyula polgármester: Megkérem Enikőt az első napirendi pont ismertetésére.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Készült egy költségbecslés, nettó 4.080.000,- Ft a beruházás értéke, ebből
az igényelt támogatás összege nettó 3.264.000,- Ft, az önerő pedig 816.000,-Ft. A pályázat
benyújtási határideje május 23.-a, tehát holnapig be kell adnunk ezt a pályázatot.
Fekete Gyula polgármester: Van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy adjuk
be a pályázatot a komp felújítására, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselőtestület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
32/2017. (V.22.) határozata a közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek
felújítására vonatkozó támogatás iránti kérelem benyújtásáról
Olaszliszka Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja pályázatát a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt – a közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek
felújítására vonatkozó támogatására.
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Az Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a komp tartós üzemeltetésének fenntartásáról
minimum 5 évig gondoskodik, vállalja – 2 millió forint feletti támogatásnál – a 3 év elidegenítési
tilalmat.
A felújítás összértéke: nettó 4.080.000,- Ft. Az igényelt támogatás nettó 3.264.000,- Ft
Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy a saját erőt, 816.000,-Ft összegben, a felújítás összértékének
20%-ban, a 2017. évi költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázati benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
2./ Napirendi pont: „Olaszliszkai önkormányzati étkeztetési fejlesztés” beruházás ütemezése.
Fekete Gyula polgármester: A következő napirendi pont a már benyújtott, de hiánypótlásra megküldött
konyha pályázattal kapcsolatos, megkérem Enikőt a napirendi pont ismertetésére.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: Összegben, önerőben nincs módosítás, azonban volt egy olyan pont a
felhívásban, hogy ütemezni szükséges a tervezett fejlesztést. Azt írtuk a pályázatunkban, hogy a
támogatás elnyerése esetén az önkormányzat 2017. évben tervezi megvalósítani a beruházást,
melyhez a pénzügyi fedezetet a 2017. évi költségvetésében biztosítja, azonban a Magyar
Államkincstár hiánypótlási felhívást bocsátott ki, melyben a megvalósítás és a finanszírozás
tervezett időbeni ütemezését tartalmazó képviselő-testületi határozatot kell csatolni a pályázathoz,
melyben részletesen ki kell bontanunk az időbeni ütemezést.
Fekete Gyula polgármester: Van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, aki egyetért a konyha
felújítással kapcsolatos beruházás megvalósításának és a finanszírozásának tervezett időbeni
ütemezésével, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselőtestület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
33/2017. (V.22.) határozata „Olaszliszkai önkormányzati étkeztetési fejlesztés” beruházás
ütemezése
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete a nemzetgazdasági miniszter által
meghirdetett „önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” benyújtott pályázatához
kapcsolódóan az Olaszliszka, Petőfi Sándor utca 23. szám (Hrsz: 664/2) alatti főzőkonyha és
ebédlő felújítása beruházás megvalósításának és finanszírozásának tervezett pénzügyi ütemezését
az alábbiak szerint határozza meg.
1. A pályázati kérelem mellékletét képző tervező költségbecslés és műszaki leírás tartalmazza a
projekt mennyiségi mutatóit, bemutatja annak komplexitását.
2. A fejlesztés szükségességét indokolja, hogy az épület tetőfedése bitumenes hullámlemezzel
készült, amely mára már több helyen is beázik. A lefolyócsatornák is elhasználódtak. Az
étkező nyílászárói nem hőszigeteltek azért ezeket a mai műszaki követelményeknek
megfelelően újakra cserélnénk. Az étkező bejárati ajtaja akadálymentesítéssel nem rendelkezik.
A konyhában egy átadó ablak kialakítására is szükség van. A konyhai eszközeink hiányosak,
elavultak. Az étkező bútorzata kopott, törött. A felújítás szükségességét a NÉBIH által
készített tesztaudit alátámasztja.
3. A tervezett fejlesztés nem építési engedélyköteles, így az engedélyezési eljárás ütemezése nem
indokolt.
4. A tervezett építés bruttó összköltsége: 30.031.741, nettó költsége: 23.647.040,-Ft
A tervezett eszközbeszerzés bruttó összköltsége: 9.940.207,-Ft nettó költsége: 7.826.935,-Ft
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 70 §- szerint 2017. január
1-jétől 2017. december 31-éig a közbeszerzési értékhatár
a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint
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Fenti rendelkezések alapján a tervezett felújítás és eszközbeszerzés nem esik közbeszerzési
kötelezettség alá. A kivitelező kiválasztása 3 árajánlatos egyszerű eljárás keretében történik.
5. 2017. április 5. előtt nem került sor beruházáshoz kapcsolódó tevékenység megkezdésére.
6. A beruházás tervezett ütemezése:
a) A támogatói döntés meghozatalától számított 15 napon belül kivitelezői ajánlatkérés
b) A kivitelezői ajánlatkérésről történő döntést követő 20 napon belül kivitelezői ajánlatok
benyújtása
c) Ajánlatok benyújtásától számított 5 napon belül döntés a kivitelező cégről, kivitelezői
szerződés megkötése
d) Kivitelező szerződéskötéstől számított 180 nap a teljesítés határideje
e) Átadás – átvétel várható határideje: 2018. július 31.
A beruházás megvalósításának és finanszírozásának tervezett pénzügyi ütemezése a támogatói
döntés függvényében változhat.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2017. május 23.
3./ Napirendi pont: Háziorvosi feladatellátási szerződés módosítása.
Fekete Gyula polgármester: Megkérem Enikőt az utolsó napirendi pontunk ismertetésére.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A háziorvosi feladatellátási szerződéssel kapcsolatban március 30.-án
hozott döntést a képviselő-testület, mely szerint április 1. napjától új szerződést kötöttünk a
háziorvosunkkal a társasági formaváltása miatt. Időközben az OEP arra szólította fel a
háziorvosunkat, hogy az új szerződés hatálybalépési ideje ne április 1. napja, hanem július 1. napja
legyen, tehát ennek megfelelően kellene módosítani a már megkötött szerződést.
Fekete Gyula polgármester: Van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben
nincs, aki egyetért azzal, hogy az ECO TOXIN Kft.-vel kötött háziorvosi feladatellátási szerződés
2017. július 1. napján lépjen hatályba, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
34/2017. (V.22.) határozata a háziorvosi feladatellátási szerződés módosításáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ECO
TOXIN Kft.-vel kötött háziorvosi feladatellátási szerződés hatálybalépési idejével kapcsolatos
módosításának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Fekete Gyula polgármester: Van- e még valakinek előadnivalója? Ha nincs, akkor megköszönöm a
részvételt mindenkinek.
A képviselő testület ülése 12 óra 10 perckor véget ért.
K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

