rÁncynlturnrÓ
Óttitaear község Önkormányzati Képviselő-testületének2022.január 6-án megtartott,
rendkívüli, nyílt Üléséről.
Napirend:
Határozat száma
1r2022.(t.6.)Kth.

2t2022.(1.6.)Kt.h.

Határozattárgya

Határidő

oldaIszám

A képviselő_testület 2022.
január 6-i rendkívüli, nyílt
Ülésének napirendje

TOP

Plusz

2.1.1-21

,,Önkormányzati épÜletek
energetikai korszerűsítése''
projekt keretében az Ófotdear
belterület 196/6 hrsz alatt lévő-

kivett közösségi

ház

megnevezésÚ

épÜlet

felÚjítására támogatási igény
benyÚjtása

3t2022.(1.6.)Kt.h.

TOP

Plusz

2.1.1-21
,,Önkormányzati épÜletek
energetikai korszerÚsítése''
projekt keretében az Ófoldeák
belterület 196/6 hrsz alatt lévő-

kivett közösségi
megnevezésű

ház

épÜlet
Ajánlattevő

Íelújítására

kiválasztása-

árajánlatkérésben

meghatározott

tartalom

3-4

az
szakmai

szerint

projektmenedzseri feladatok

ellátására
412022.(1.6.)Kt.h.

TOP

Plusz

2.1.1-21
épÜletek

,,Önkormán1zati
energetikai korszerűsítése''
pCIekt keretében az Ófoloeak
belterü|et 196/6 hrsz alatt lévőkivett ku|túrház - megnevezésŰ

épület felújítására Ajánlattevő
kiválasztásaaz
árajánlatkérésben

meghatározott szakmai
tartalom szerint
energetikai
előkészítő feladatok ellátására

-

4-5

512022.(t.6.)Kt.h.

TOP

Plusz

2.1.i-21

,,Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése''

5-6

projekt keretében az Ófoldeak
belterület 196/6 hrsz alatt lévő-

kivett közösségi ház_
megnevezésű épÜlet
felÚjítására Ajánlattevő
kiválasztásaaz
árajánlatkérésben
meghatározott

tartalom szerint

-

feladatok ellátására

Rende|et száma
1t2022. (t.7.1

szakmai

energetikai

Határozat tárgya

a

természetben
támogatásrÓl
712021' (X.29.)
önkormányzati rendelet
módosításárÓl

tÜzelőanyag

szólÓ

oldalszám

Jegyzőkönyv
Óttiloear Községi Önkormányzat Képviselő-testületé nek 2)22.január 6_án megtartott,
rendkívüli, nyílt üléséről.

Az ülés helye: Községháza nagyterem Ótoloeat
Jelen vannak:
Slmonné Slnkó Erika
Zsarkó József
Mihalik Jánosné
Papp Endre
Vass József
Jelen van továbbá:
Rakonczai Erika
Kunos Ágnes

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

lgazgatási csop.Vez.
PénzÜgyi csop.Vez.

Simonné Sinkó Erika poIgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testÜlet tagjait, a
jegyző-helyettes asszonyt, és a pénzÜgyi csoportvezető asszonyt. A jelenléti
iv ábpjan
megállapítom, hogy az 5 telepÜlési képviselő közül 5 települosi repúselő van
1eten. n
me-gjelenési arány 100%-os, Ülésünk határozatképes, azt megnyitom' Javaslom, hogy a
kikü]dött meghívóban szereplő napirendi pontok szerint haladjun[. kérem, aki ezzel egyJt-ért,
kéÍeltartá s sal szav azzon.

A

képviselő-testiilet 5 igen - egyhangú - szavazatta!, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza-.
1t2022.(1.6.)Kr.h.

Tárgy: A képviselő-testÜlet 2022.január 6-i rendkívÜli, nyílt üléséneknapirendje

HATÁRozAT
oföldeák Községi
.Önkormányzat képviselő{estület 2022' január 6-i
ülésének
napirendje:

1./

-

rendkívüli, nyílt -

A Természetben nyújtott tÜzelőanyag támogatásról szóló rendelet módosítása

2-l ,,Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése''kódszáma: ToP Plusz 2'1.1-21
keretében támogatási igény benyújtása, Ajánlattevők kiválasztása projektmenedzseri,

energetika előkészítő és energetikai feladatok ellátására

Napirend
A Természetben nyÚjtott tüzelőanyag támogatásróI szóló rendetet módosítása
1./

Slmonné Sinkó Erika polgármester: olvasták

az anyagot. A;-. Önkormányzat
kedvezményesen 250 mázsa barnakőszenet vásárolt összesen Ósz.soo,- Ft értékben. A
Képviselő-testÜlet döntése alapján 10 mázsa barnakőszén támogatásban részesültek
háztartásonként, összesen 170 mázsa mennyiségben. A fennmaradt 80 mázsa narnároizén
kiosztásáról kell dönteni, amely 2022. január hónapban történne meg. Kérdés,észrevétel
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Van-e ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, javaslom, hogy az előterjesztésben tett
javaslatot fogadjuk el, a természetben nyújtott tüzelőanyag támogatásról szóló rendelet
módosításra kerÜljön. Aki ezzel egyetért, kéáeltartással ézivazzonl Egyhangú. Köszönöm
szépen.

A

képviselő_testület 5 igen - egyhangú - szavazattaI, ellenszavazat és tartózkodás
nélkülaz aIábbi rendeletet hozza:

Óttiuear Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete
a természetben nyÚjtott tüzelőanyag támogatásrót szóló
7 l 2021. (x.29.) ön kormán}zati rendelet módosításá rót
'l 12022. (l.7.)

Órotoeat Községi Ö1k_opgnyzat Képviselő{estülete az Alaptörv ény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában biztosított feladatkörében eljárva, Magyarország helyi-Önkormányzatairol
szóló
2011 . évi CDfiXlX. torvény 13. s (1) 8' pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló _ módosított
-'lggb' evi iií. torveny
rendelkezéseire a következőket rendeli el:

í. s A Rendelet a kÖvetkező 3lA. $-al egészÜl ki:
a; Ófotoeat Községi Önkormányzat természetben nyújtott szociális ellátásként barnakőszenet
biztosít azoknak a szociálísan rászorult személyeknek, akikn ek a háAartásában az egy főre
havi jövedelem.nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb osszögener
1u]ó
350%-át, egyedÜl élő személy esetén a 45Oo/o-át és e réndétet_s.-5-á alápján nem részesÜlt
barnakőszén támogatásban.

b) Az a) pont szerinti támogatásra a kérelmet 2o22.január'10' napjától 2022. január 20.
napjáig lehet benyÚjtani.
2. $ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

2./ Napirend

,,onkormányzati épÍiletekenergetikai korszerűsítése'' kódszáma: ToP Plusz 2.1.1-21
keretében támogatásiigény benyújtása, Aiánlattevők kiválasztása projektmenedzseri,
energeti ka előkészítő és e nergeti kai feladatok el látására

Simonné Sinkó Erika polgármester: Az Önkormányzat pályazatot kíván benyújtani a

Terület,- és TelepÜlésfejlesztési operatív Program Plusz t<ereiooén ,,Önkormányzati-éptiletek
energetikai korszerűsítése'' kódszáma: TOP Plusz 2.1.1-21 című pályázati kiírás atap.án az
Önkormányzat tulajdonában lévő Ótouear belterÜlet 196i6 hrsz alati lévő- kivett közösségi
ház- megnevezésű épület energetikai korszerűsítésére.A támogatás maximális mértékeaz
összes elszámolható költség 100o/o-a' lgényelhető támogatás: maximum 150 millió Ft. A
támogatási kérelem benyújtási határideje: 2o22'január
pz előterjes7tésben 4 határozati
javaslat szerepel. Külön-kÜlön döntünk róla. Kérdés, észrevételvan-e
ezzel kapcsolatban?
!il9", Az előterjesztés 1. számú határozati javaslata a ToP Plusz 2'1.1-21,,Öni<ormányzati
é_nt|]etek energetikai korszerűsítése''protekt keretében az Ófoloeák belterÜlet 196/6
hrsz-alatt
lévő- kivett közösségi ház_ megnevezésű épület felújítására támogatási igény benyújtásáról
szól- Aki egyetért, hogy az Önkormányzat nyújtson be pályázato]t, réaéttartassájelezze'
Egyhangú. Köszönöm szépen'

li'

A

képviselő-testÍilet 5 igen - egyhangi,l
nélkül az alábbi határozatot hozza:

-

szavazattal, ellenszavazat és taÉózkodás

2t2022.(1.6.)Kt.h.

ToP Plusz 2.1'1-21 ,,Önkormányzati épületek energetikai korszer[isítése''projekt
keretében az Ófoldeák belterÜlet 196/6 hrsz alatt lévő- kívett [ozosségi ház_ megnevezésÚ
épület felújítására támogatási igény benyújtása
Tárgy:

HATÁRozAT
Ótotoeat Községi Önkormányzat Képviselő-testulete az Óftildeák belterület í96/6 hrsz
alatt lévő - kivett ktizösségi ház _ megnevezésű éptilet felújításának a ToP Plusz
2.1.1'21 ,,Önkormányzati épületek enórgetlkai korszerÍisítése''projekt keretében
támogatási igény benyÚjtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az'atáobi határozatot
hozza:

A

Képvlselő_testüIet Magyarország Kormánya áltaI a ,,önkormányzati éptiletek
energetikai korszerűsítése'' kódszáma: ToP PIusz 2.1.1-21 keretében -riirt tetlrivasra
támogatási igényt nyújt be az Ótotoear belterület 196/6 hrsz alatt lévő-kivett közosségi
ház- megnevezésű épÜlet felújításának beszezéséreaz alábbiak szerint:
Támogatási intenzitás: í00 %
Projekt költség: bruttó í50 000 ooo,_ Ft
lgényelt támogatás: bruttó í50 000 ooo,_ Ft

A Képviselő-testÜlet felhatalmazza a polgármestert a szÜkséges intézkedésekmegtételére.
Felelő: polgármester
Határidő: azonnal

Erről értesítéstkap:

-

Ótotoeak község polgármestere
Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal pénzÜgyi csoportja

Simonné Sinkó Erika polgármester: Az előterjesztés 2. számú határozatijavaslata a ToP
l|y.:l ?'1'1-?1 ,onkormányzati épületek energetikai korszerÍisítése''pro;ekt keretében az
oföldeák belterület 196/6 hrsz alatt lévő- kivett közösségi ház _ megnevezesű épuÉi
felújÍtására ajánlattevő kiválasztása- az árajánlatkérésben meghatározott szakmai tartalom
9ze!1t - projektmenedzseri feladatok ellátásáról szól. Három ajánlat érkezett meg
határidőben. A projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozóan a Székkutas-i
Településüzemeltetési Nonprofit Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot nettó 2 g5o ooo.-Ft + 27
% AFA, azaz brutti 3 746 500.- Ft összegért. Javaslom, hogy a projektmenedzseri feladatok
ellátására a Székkutasi TelepÜlésÜzemeltetési Nonprotit kft.+' bíáuk meg. Aki egyetért,
kéÍeltartással jelezze. Egyhangú. Köszönöm szépen.

A

képviselő_testület 5 igen - egyhangú - szavazattal, etlenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
3t2022.(t.6.)Kt.h.

Tárgy: ioÍ' ptusz 2.1.1-21 ,,Önkormányzati épületek energetikai korszerÚsítése" projekt
keretében azofoweák belterÜlet 196/6 hisz alati lévő- kivett t<ozosségi ház_ megnevezésű
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épÜlet felújítására Ajánlattevő kiválasztása- az árajánlatkérésben meghatározott szakmai
tartalom szerint - projektmenedzseri feladatok ellátására

HATÁRozAT
Ótotoear Községi Önkormányzat Képviselő{estÜlete az Ófddeák belterÜlet .t96/6 hrsz
alatt lévő - kivett közösségi ház_ megnevezésÍi épület felújításaToP Plusz 2.1.1-21

,,önkormányzati épülete-k energeiikai korszeríisítésá''p'ój"rt
'szóló
projektmenedzseri feladatok ellátásához ajánlattevő kiválasztásárót
megtárgyalta és az alábbi határozatothozza:

keretében
előterjesztést

A

Képviselő-testület a 2}21.december 23' napján megkÜldött ,,Ajánlattételi felhívás,
ajánlatkérés'' - re - a határidőben érkezett ajánlatoli alapjáí az Ótotoáat belterÜlet 196/6
hrsz alatt lévő_ kivett közösségi ház - megnevezésii eputet felújítás projektmenedzseri
feladatok eIlátására vonatkozóan a Székkutasi Településüzemeltetési ílonprofit Kft._t
(6821 Székkutas, Béke utca 2') bízza meg nettó 2 95o ooo._Ft + 27 %o ÁFA, azazbruttó
3 746 500._ Ft, azaz hárommilIió - hétszáznegyvenhat ezer - ötszázforint összegért.

A

Képviselő-testÜlet felhatalmazza a polgármestert
aláírására, a szü kséges intézkedésekmegtételére'

a megbízási szerződés megkötésére,

Felelő: polgármester
Határidő: azonnal

Erről értesítéstkap:

-

Ótotoeak község polgármestere
Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal pénzuóyi csoportja

Simonné Sinkó Erika polgármester: Az előterjesztés 3. számú határozatijavaslata a ToP
Plusz 2.1'1-21 ,,Önkormányzati épÜletek eneryetikai korszer[Ísítése''projekt keretében az
Ótotoear belterÜlet 196/6 hrsz alait lévő- kivett kultúrház _ megnevezésű épÜlet ÍelÚjítására
ajánlattevő kiválasztása- az árajánlatkérésben meghatározott szakmai tartalom sáerint _
energetikai előkészítő feladatok ellátásáról szól. Háróm ajánlat érkezett meg határidőben. Az

energetikai előkészítő feladatok ellátására vonatkozóan Máté Péter egyeni vattalkozó adta a
legkedvezőbb ajánlatot nettó 2 950 ooo.-Ft + O o/o AFA, azaz bruttó z g5o o0o.. Ft összegért.
Javaslom, hogy az energetikai előkészítő feladatok ellátására Máté Péter egyéni vállalkozót
bízzuk meg. Aki egyetért, kéáeltartássaljelezze' Egyhangú. Köszönöm szépén.

A

képviselő-testÜlet 5 igen

-

egyhangú - szavazattaI, eltenszavazat és tartózkodás

nélküI az a!ábbi határozatot hozza:
4t2022.(t.6.)Kt.h.

Tárgy: ToP Plusz 2.1.1-21 ,,Önkormányzati épÜletek energetikai korszerűsítése''projekt
keretében az ofoneák belterÜlet 196/6 hrsz alatt lévő- kivett kultúrház megnevezésű
épület felÚjítására Ajánlattevő kiválasztása- az árajánlatkérésben meghatározott
szakmai

tartalom szerint

- energetikai előkészítő.feladatok ellátására
HATÁRozAT

Ó1oloeax Községi Önkormányzat Képviselő{estülete az Óftildeák belterület 196/6 hrsz
alatt lévő - kivett közösségi ház _ megnevezésű épüiet felújítása a ToP Plusz 2.1.1-21
,,önkormányzati épületek energetikai korszerűsitése'' projekt keretében energetikai
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előkészítő feladatok ellátásához ajánlattevő kiválasáásáiól
és az alábbi határozatothozza

szótó előterjesztést megtárgyalta

A

Képviselő-testÜlet a 2o21.december 23. napján megkÜldött ,,Ajánlattételi felhívás,
ajánlatkérés'' - re - a határidőben érkezett ajánlatok alapján ai Ótotoeak belterület 196/6 hrsz
alatt lévő- kivett közösségi ház
megnevezésű épület felÚjítás energetikai etőkészítő
feladatok eIlátására vonatkozóan Máté Péter ev.(6726 Szeg-ed, NémeiA. utca 15.)bizza
meg nettó 2 950 000.-Ft + 0 o/o i\FA, azaz bruttó 2 95o ooo.- Ft, azaz kétmillió _

-

ki

lencszázötvenezer

forint összegért.

A Képviselőtestület

felhatalmazza a polgármestert
aláírására, a szÜkséges intézkedésekmegtételére.

a megbízási szerződés megkötésére,

Felelő: polgármester
Határidő: azonnal

ErrőIértesítéstkap:

-

Ótoneak kozség polgármestere
Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal pénzÜgyi csoportja

Simonné Sinkó Erika polgármester: Az előterjesztés 4. számÚ határozatijavaslata a ToP
,,Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése'' projett keretében az
l!.:: ?:.1-?1
oföldeák
belterület 196/6 hrsz alatt lévő- kívett közösségi ház- megnevezésű épÜlet
felújÍtására ajánlattevő kiválasztása- az árajánlatkérésben méghatározotiszakmai tartalom
szerint - energetikai feladatok ellátásáról szól. Három ajánlat árkezett meg határidőben. Az
energetikai feladatok ellátására vonatkozóan az ElektroSun Kft. adta a legkedvezőbb
ajánlatot nettó 5 314 900.-Ft + 27 o/o A,FA, azazbruttő 674g 923.- Ft összegértl Javaslom,
llggy az energetikai feladatok ellátására az ElektroSun Kft.-t bízzur megi Aki egyetért,
kéÍeltartással jelezze. Egyhangú. Köszönöm szépen.

A

képvisető_testütet 5 igen - egyhangú _ szavazattat, elIenszavazat
nélkü! az alábbi határozatot hozza:

és tartózkodás

5t2022.(t,6.)Kt.h.

ToP Plusz 2.1'1-21 ,,Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése''projekt
keretében az Ófoldeák belterÜlet 196/6 rrisz alait lévő- kivett kozosségi ház- megnevezéstj
épület felújítására Ajánlattevő kiválasztása- az árajánlatkér:ésben méghatározott szakmai
tartalom szerint - energetikai feladatok ellátására
Tárgy:

HATÁRozAT
Ótotoear Kozségi Önkormányzat Képviselő-testülete az oÍöldeák belterüIet 196/6 hrsz
kt-velt közösségi ház megnevezésii épület feIújítása a ToP Plusz 2.,l.1-21'onkormányzati épületek energetikai korszerűsítései' projekt keretében energetikai
feladatok ellátásához ajánlattevő kiválasztásáról szóló előterjesztést megtárg yalta 7s
az
alá bbi határozatot hozza:

A

Képviselő-testület a 2O21.december 23. napján megküldött ,,Ajánlattételi felhívás,
ajánlatkérés'' - re - a határidőben érkezett ajánlatok alapján aiotaneak befterület 196/6 hrsz
alatt lévő- kivett közösségi ház * megnevezésű epúÉtfelújítása, energetikai feladatok
ellátására vonatkozóan a ElektroSun KÍt. (6724 Szeged, lpoiy sor llto..inízza meg nettó
'g2i.5 314 900._Ft + 27 o/o ÁFA, azaz bruttó s1lg
Ft,
hatmlttió
hétszáznegyvenkilencezer-ki lencszázhuszonhárom

forint összegért. ^L^.

A Képviselő{estÜlet felhatalmazza a

polgármestert
aláírására, a szü kséges ntézkedésekm egtételére.

a megbízási szerződés megkötésére,

i

Felelő: polgármester
Határidő: azonnal

Erről értesítéstkap:

-

Óroloeak község polgármestere
Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal jegyz(4e
Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal péÁztigyi csoportja

Simonné Sinkó Erika polgármester: A rendkívüli, nyílt ülési előterjesztéseink elfogytak, a
rendkívÜli ülést bezárom. Köszönöm

c''t

a jelenlétet.

lri, r
Simonné sl'{ko Erika
polgármester

Rákóczi Edit

jegyző távollétében:

Rakonczai Erika
jegyző-helyettes

