

6

Jegyzőkönyv


Készült:	Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. október 29-én 16 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

Az ülés helye:	Millenniumi Ház
	Bajót, Kossuth Lajos u 147.

Jelen vannak:	Tóth Zoltán polgármester
	Buzás Kelemen képviselő, alpolgármester
	Paul Zoltánné képviselő
	Malagurszkiné Szabó Éva képviselő
	Kriszeg Ilona képviselő
	Bognár Gábor képviselő

	Tarnóczy Tünde jegyző 
	Horváth Attiláné jegyzőkönyvvezető


Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség megállapítása után köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Buzás Kelemen képviselőt kéri fel, jegyzőkönyv-vezetőként pedig Horváth Attiláné köztisztviselőt mutatja be. 

Tervezett napirendek:
       1.)Beszámoló az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és tett 
            intézkedésekről
            Előadó: Tóth Zoltán polgármester
       2.) Bajót Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciója
     Előadó: Tóth Zoltán polgármester
3.)	Szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása
4.)	Egyebek

Tóth Zoltán polgármester ügyrendi javaslatot tesz arra, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat egészítsék ki a Hétforrás Kft. vizi-közművagyon vissza vétele, döntés a vagyonértékelés elvégzéséről napirenddel, és második napirendként tárgyalja meg a testület, a többi napirendi pont sorrendje változatlan marad.

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:


78/2013. (X.29.) számú határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen tanácskozás napirendjeként a meghívó szerinti napirendi pontokat az alábbi sorrendjének megváltoztatásával állapítja meg: 
   1.) Beszámoló az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és tett                  
   intézkedésekről
  Előadó: Tóth Zoltán polgármester
   2.)  Hétforrás Kft. vizi-közművagyon vissza vétele, döntés a vagyonértékelés    
         elvégzéséről
         Előadó: Tóth Zoltán polgármester
    3.) Bajót Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciója
         Előadó: Tóth Zoltán polgármester
4.)  Szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló rendelet megtárgyalása,                 
      elfogadása
5.)	 Egyebek
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

1. Napirend

Tóth Zoltán polgármester: A legfontosabb dolgok 
1.	mint a képviselők is tudják lejár a hulladékszállítási szerződésünk és az új szabályoknak megfelelően közbeszerzési eljárás keretén belül kell kiválasztani a szolgáltatót. A környező településekkel közösen bonyolítjuk az eljárást, Tát a gesztor település. Tatabánya város és az AVE Zrt. közösen létrehozta a Vértes Rt.-t, aki megfelel a törvényi előírásoknak, praktikus lenne, hogy ha közbeszerzési eljárást Ők nyernék. A testületnek el kell fogadnia a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges eljárási rendet és az eljárást megindító felhívást.
2.	A Hétforrás Kft.-ből az önkormányzati vagyont ki kell vonnunk, és fel kell értékeltetnünk, ami nem kis összeg és költségvetésünkben nincs rá fedezet. Erre a költségre törvény kötelez bennünket, amivel nem kalkuláltunk. A Hétforrás Kft, jól és jó áron tudta a szolgáltatást biztosítani. A lakosság számára a vizitörvény hatására a rezsicsökkentés, emelést eredményez. 
3.	A szerkezet átalakítási pályázat benyújtása is sok gondot okozott, (ez a régi ÖNHIKI) mivel a pályázat beadási feltételein, a határidőn és a pályázat tartalmán többször változtatták.
4.	Van azért jó hír is, megérkezett a forrásfoglalás, úgy tűnik, hogy a forrás üzemeltetési joga a miénk. A hasznosításról kell majd gondoskodnunk.
5.	Talán a földcserével kapcsolatban is napokon belül lesz döntés, bízik benne, hogy számunkra pozitív lesz.
6.	Az október 23-ai ünnepség nagyon jól sikerült, dicséret illeti meg a pedagógusokat, akik a gyerekeknek a műsort betanították.
7.	Indul a téli közmunkaprogram, öt fő került kiválasztásra, november és április hónapban dolgoznak, december, január, február, március hónapokban pedig alapkompetencia képzésen vesznek részt.

Rövid beszélgetés után a polgármester felkérte a testületet, hogy a hulladékszállítási közszolgáltatás közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges eljárásrendet és az eljárást megindító felhívásra szavazzanak.(jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)
 
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

79/2013.(X. 29.)számú határozat

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy dönt, hogy elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, a hulladékszállítási közszolgáltatás közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges eljárásrendet és az eljárást megindító felhívást.
Felelős: Tarnóczy Tünde jegyző
Határidő: azonnal


Tóth Zoltán polgármester felkérte a testületet, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról is.

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:


80/2013. (X.29.) számú határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Zoltán polgármester szóbeli beszámolóját az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről elfogadja.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Határidő: azonnal


2. Napirend

Hétforrás Kft. vizi-közművagyon visszavétele, döntés a vagyonértékelés elvégzéséről
Előadó: Tóth Zoltán polgármester

Tóth Zoltán polgármester: A hétforrás Kft-ből ki kell vonnunk a vagyont, amiről a vizi-közmű rendelkezik. Először kell döntenünk arról, hogy visszavesszük, ez a mi vagyonunk, de apportként bevittük a cégbe. Az még nem világos, hogy térítésmentesen vagy térítéssel. Ez technikai kérdés, a könyvvizsgáló már vizsgálja.

Tarnóczy Tünde jegyző: Ha térítésmentes akkor valószínű, hogy csőd közeli állapotba kerül a Kft., mivel túl sok a kivont vagyon. Ha térítéssel akkor viszont nekünk van áfa visszafizetési kötelezettségünk. Valószínűleg úgy lesz, hogy egy része térítésmentesen a többi pedig térítés ellenében, megvizsgálják azt az összeghatárt ahol még a cég nem lesz csőd közelben, a felette lévő rész lesz a térítéses.

Tóth Zoltán polgármester: Záros határidőn belül meg kell csináltatnunk a vagyonértékelést, a Hétforrás Kft-t felkértük, hogy kérjen be árajánlatokat. Négy árajánlat érkezett, ebből 3 ajánlat 20 millió forint körül van, egy olcsó ajánlat volt. Két céggel 
ma tárgyaltak, az egyik cég ajánlata olyan extrákat tartalmaz, amire nekünk nincs szükségünk.  Az a kérdés, hogy az a cég, amelyik az olcsóbb ajánlatot adta megfelel-e a törvényi előírásoknak. Viszont nekünk döntenünk kell abban, hogy megbízzuk valamelyik céget a vagyonértékelés elvégzésével. Olyan határozatra van szükségünk, hogy a testület felhatalmaz, hogy a legelőnyösebb ajánlattevővel szerződést kössek. Az új üzemeltetővel bérleti szerződést kötünk az üzemeltetésre és a bérleti díjból hajtják végre a rendszer karbantartását. A bérleti díj nem fogja fedezni az üzemeltetés költségeit ezért az önkormányzatnak a zsebébe kell majd nyúlnia. És ezeken kívül még sok probléma van, amit helyre kell tenni.

Tarnóczy Tünde jegyző: Három határozatot kell a testületnek hoznia:
1.	az önkormányzat visszaveszi a vizi-közmű vagyonát, a módjáról majd ez év decemberében dönt.
2.	felhatalmazza a polgármester, hogy az összességében legelőnyösebb és a törvényi előírásoknak megfelelő vagyonértékelővel kössön szerződést,
3.	az ÉDV Zrt. a vagyonértékelés díját amortizációjának vagy bérleti díjának terhére vállalja át.

Tóth Zoltán polgármester felkéri a képviselő-testülete, hogy szavazzanak a Vizi-közművagyon visszavételéről.


A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:


81/2013. (X.29.) számú határozat
Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. évi CCIX törvényben foglalt vízíközmű vagyont a Hétforrás Kistérségi Vízmű Kft-től 2013. december 31-éig átveszi. Az átvétel módjáról a következő képviselő-testületi ülésen dönt.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Határidő: 2013. október 31.


Tóth Zoltán polgármester felkéri a képviselő-testülete, hogy szavazzanak arról, hogy a testület felhatalmazza a polgármester, hogy a legelőnyösebb és a törvényi előírásoknak megfelelő vagyonértékelővel kössön szerződést.

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:


82/2013. (X.29.) számú határozat
Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2011. évi CCIX. tv. 12. § (1) bekezdésében foglalt vagyonértékelés elvégzésével, az összességében (műszaki és ár figyelembe vételével) legelőnyösebb ajánlattevővel a vagyonértékelési szerződést megkösse.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Határidő: 2013. november


Tóth Zoltán polgármester felkéri a képviselő-testülete, hogy szavazzanak arról, hogy az ÉDV Zrt-vel megállapodást kössön.

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:


83/2013. (X.29.) számú határozat
Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy megkeresse az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. – mint a vizi-közmű vagyon leendő üzemeltetőjét - hogy a 2011 évi CCIX törvényben foglalt vagyonértékelés költségeit Bajót Község 2014 évi amortizációjának vagy bérleti díjának terhére vállalja át.
Felkéri az Észak-dunántúli Vízmű Zrt.-t, az Önkormányzat által megrendelt vagyonértékelés ellenértékének kifizetésével kapcsolatos megállapodást készítse el. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírásával
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Határidő: 2013. november


3. Napirend

Bajót Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciója
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
Az előterjesztést a 2 számú melléklet tartalmazza

Tóth Zoltán polgármester: A képviselők az írásos anyagot kézhez kapták, felkéri Tarnóczy Tünde jegyző asszonyt, hogy röviden ismertesse az Önkormányzat 2014.évi koncepcióját.

Tarnóczy Tünde jegyző szóban röviden ismerteti az önkormányzat 2014. koncepcióját.

Tóth Zoltán polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az egészségház fejújítására benyújtott KEOP pályázatról még nincs semmilyen információnk.

A testület rövid beszélgetést folytatott a beruházásról. 

Tóth Zoltán polgármester az óvodával kapcsolatban tájékoztatná a testületet, hogy szándékunkban áll Nyergesújfaluval a társulási megállapodást felmondani az, hogy hogyan működtetjük az óvodát tovább, attól függ, hogy mikor járunk jobban, ha önállóan vagy társulásban működtetjük.. Az a probléma, hogy ha önállóan működtetjük az óvodát, akkor az óvodavezető képzettsége az előírásoknak nem felel meg. Szakvizsgával kell rendelkeznie a vezetőnek.

Tarnóczy Tünde jegyző: Ha Nagysáppal akarnánk társulni, akkor a vezető óvónő béréhez hozzá kellene járulni és akkor már nem biztos, hogy megérné.

Tóth Zoltán polgármester: Most is hozzájárulunk a vezető óvónő béréhez. Ki kell számolni, hogy mi a jó. Két verzió van, vagy önállóan működünk, vagy Nagysáppal társulásban. Meg kell nézni hány óvónőre és hány dadára van szükség, 2014 tavaszára ezt tisztázni kell. Jelenleg a dadák létszáma 1 fővel magasabb az előírtnál.

A képviselő-testület rövid vitát folytat a gyermek és a dolgozók létszámról.

Tóth Zoltán polgármester felkéri a testületet, hogy szavazzanak az önkormányzat 2014. évi koncepcióra.


84/2013. (X.29.) számú határozat
Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a település 2014. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos a 2014. évi költségvetés készítése során


4. Napiend

Szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Tarnóczy Tünde jegyző

Tarnóczy Tünde jegyző: Törvényességi észrevétel érkezett, hogy a rendeletünkben le kell részletezni, hogy mit jelent az egészségi állapot és ki részesülhet támogatásban

A képviselő-testület 6 ’igen’, 0 nem és 0 tartózkodás mellett megalkotja a 13/2013. (X.29.) önkormányzati rendeletet. (Rendelet a jegyzőkönyv 3.. melléklete)

5. Napirend

Egyebek

Tarnóczy Tünde jegyző: Törvényességi észrevétel érkezett az önkormányzat SZMSZ-ére, hogy a helyettesítés rendjét tartalmaznia kell.

A képviselő-testület 6 ’igen’, 0 nem és 0 tartózkodás mellett megalkotja a 14/2013. (X.29.) önkormányzati rendeletet. (Rendelet a jegyzőkönyv 4. melléklete)


Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, a polgármester az ülést bezárja.




	Tóth Zoltán	Tarnóczy Tünde
	polgármester	jegyző




	Buzás Kelemen	Horváth Attiláné
	képviselő	főmunkatárs
	jegyzőkönyv-hitelesítő	jegyzőkönyv-vezető

