Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
8458. Oroszi, Szabadság u. 27.
Tel./06/20/524-2341
e-mail cím: hivatal@oroszi.hu
Szám: NÖ/14014-9/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 6-án
(csütörtökön) 17:00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Oroszi Művelődési Ház
8458 Oroszi, Szabadság utca 27.
Jelen vannak:

Dániel Ferenc
Samu József Andrásné
Bokor György
Jóna Zoltán

polgármester
alpolgármester
képviselő

1 képviselői mandátum betöltetlen.
Tanácskozási joggal jelen van:
Bendes István jegyző
Valamennyi napirendi pontnál jelen van:
Berta Kitti jegyzőkönyvvezető
Dániel Ferenc polgármester: Köszönti a nyilvános ülésen megjelenteket, valamint a
tanácskozási joggal jelenlévőt. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 4 fő
képviselő jelen van, 1 képviselői mandátum betöltetlen. A nyilvános ülést megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjainak elfogadására a kiküldött meghívóval
megegyezően.
A jelenlévő képviselők száma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a napirendet az alábbiak szerint
fogadta el:
NAPIREND
Tárgy:

Előadó:

1)

Dániel Ferenc
polgármester

Orvosi rendelő felújítása

2)

Gördülő Fejlesztési Terv véleményezés

Dániel Ferenc
polgármester

3)

2019. évben kötelezően elvégzendő víziközmű-vagyon
vagyonértékelése

Dániel Ferenc
polgármester

4)

Rendkívüli működési támogatás pályázat benyújtása

Dániel Ferenc
polgármester

NAPI R E N D T Á R G YALÁ SA
1./ Napirendi pont:
Orvosi rendelő felújítása
Előadó: Dániel Ferenc polgármester
Dániel Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy az írásos előterjesztés a képviselők részére
kiosztásra került. A legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot Szabados Zsolt vállalkozó
tette, ezért a Bíráló Bizottság javaslata az, hogy Szabados Zsolt vállalkozóval kössenek
szerződést. Javasolja, hogy a vállalkozási díj 50%-át előlegként biztosítsák a vállalkozó
részére. Megkérdezi, hogy kinek van kérdése, észrevétele, véleménye.
Kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el.
Dániel Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszi fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete állapítsa meg, hogy a 4/2018.(I.29.) Kt.
határozattal elfogadott Oroszi Község Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával
kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján az „Oroszi Orvosi rendelő felújítása”
tárgyában kiírásra került beszerzési eljárásra a
 Szabados Zsolt vállalkozó (8449 Magyarpolány, Bakony u. 14.)
 Kleben-Road Útépítő Kft. (5321 Kunmadaras, Batthyány Lajos u. 39-1.)
 TIREX KFT (8449 Magyarpolány, Vadvirág u. 30.)
által benyújtott ajánlata érvényes.
2./ Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2018.(I.29.) Kt. határozattal
elfogadott Oroszi Község Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján „Oroszi Orvosi rendelő felújítása” tárgyában kiírásra
került beszerzési eljárás nyertesének a Bíráló bizottság javaslatát figyelembe véve Szabados
Zsolt vállalkozót (8449 Magyarpolány, Bakony u.14.) hirdesse ki tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot – bruttó 3.050.000,Ft – a Szabados Zsolt vállalkozó (8449 Magyarpolány, Bakony u.14.) tette.
3./ Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2018.(I.29.) Kt. határozattal
elfogadott Oroszi Község Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján „Oroszi Orvosi rendelő felújítása” tárgyában kiírásra
került beszerzési eljárással kapcsolatban felmerült vállalkozási díj összegének – bruttó
3.050.000,- Ft – fedezetéül a 2.950.000,-Ft pályázati támogatást és saját erőként 100.000,-Ftra a 2018. évi költségvetést jelölje meg.

4./ Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert, hogy a
Vállalkozási szerződést Szabados Zsolt vállalkozóval (8449 Magyarpolány, Bakony u.14.)
kösse meg azzal, hogy a vállalkozási díj 50%-a a vállalkozó részére előlegként kerüljön
kifizetésre.
Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidők: 1./-4./ azonnal

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
26/2018. (IX.6.) h a t á r o z a t :
1./ Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy
a 4/2018.(I.29.) Kt. határozattal elfogadott Oroszi Község
Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzata alapján az „Oroszi Orvosi rendelő
felújítása” tárgyában kiírásra került beszerzési eljárásra a




Szabados Zsolt vállalkozó (8449 Magyarpolány, Bakony u. 14.)
Kleben-Road Útépítő Kft. (5321 Kunmadaras, Batthyány Lajos u.
39-1.)
TIREX KFT (8449 Magyarpolány, Vadvirág u. 30.)

által benyújtott ajánlata érvényes.
2./ Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2018.(I.29.) Kt.
határozattal elfogadott Oroszi Község Önkormányzatának a beszerzések
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján
„Oroszi Orvosi rendelő felújítása” tárgyában kiírásra került beszerzési
eljárás nyertesének a Bíráló bizottság javaslatát figyelembe véve Szabados
Zsolt vállalkozót (8449 Magyarpolány, Bakony u.14.) hirdeti ki tekintettel
arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes
ajánlatot – bruttó 3.050.000,- Ft – a Szabados Zsolt vállalkozó (8449
Magyarpolány, Bakony u.14.) tette.
3./ Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2018.(I.29.) Kt.
határozattal elfogadott Oroszi Község Önkormányzatának a beszerzések
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján
„Oroszi Orvosi rendelő felújítása” tárgyában kiírásra került beszerzési
eljárással kapcsolatban felmerült vállalkozási díj összegének – bruttó
3.050.000,- Ft – fedezetéül a 2.950.000,-Ft pályázati támogatást és saját
erőként 100.000,-Ft-ra a 2018. évi költségvetést jelöli meg.
4./ Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Vállalkozási szerződést Szabados Zsolt
vállalkozóval (8449 Magyarpolány, Bakony u.14.) megkösse azzal, hogy a
vállalkozási díj 50%-a a vállalkozó részére előlegként kerüljön kifizetésre.

Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidők: 1./-4./ azonnal
Dániel Ferenc polgármester: Az orvosi rendelőben nem elég erős az internet, ezért javasolja,
hogy az iPlus Magyarország Kft-vel kössenek szerződést 5 Mbit/s sávszélességű internet
elérhetőségre a megfelelő orvosi ellátás biztosítása érdekében. Megkérdezi, hogy kinek van
kérdése, észrevétele, véleménye.
Kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el.
Dániel Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszi fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a megfelelő orvosi ellátás
biztosítása érdekében az iPlus Magyarország Kft-vel kössön szerződést 5 Mbit/s sávszélességű
internet elérhetőségre az Orvosi rendelőbe.
Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidők: 1./ azonnal
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
27/2018. (IX.6.) h a t á r o z a t :
1./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megfelelő
orvosi ellátás biztosítása érdekében az iPlus Magyarország Kft-vel kössön
szerződést 5 Mbit/s sávszélességű internet elérhetőségre az Orvosi
rendelőbe.
Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidők: 1./ azonnal

2./ Napirendi pont:
Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése
Előadó: Dániel Ferenc polgármester
Dániel Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők
előzetesen megkapták. Megkérdezi, hogy kinek van kérdése, észrevétele, véleménye.
Kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el.
Dániel Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszi fel, ki ért egyet azzal, hogy

1./ A Képviselő-testület a 40. sorszámú 11-25779-1-004-01-11 MEKH kódú Somlószőlős,
Doba, Oroszi, Borszörcsök ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2019-2033. időszakra szóló
Gördülő Fejlesztési Tervét az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Bakonykarszt
Zrt. vezérigazgatóját írásban értesítse.
Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
28/2018. (IX.6.) h a t á r o z a t :
1./ A Képviselő-testület a 40. sorszámú 11-25779-1-004-01-11 MEKH
kódú Somlószőlős, Doba, Oroszi, Borszörcsök ivóvízellátó víziközműrendszer 2019-2033. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Tervét az
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntésről a Bakonykarszt Zrt. vezérigazgatóját írásban értesítse.
Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal

3./ Napirendi pont:
2019. évben kötelezően elvégzendő víziközmű-vagyon vagyonértékelése
Előadó: Dániel Ferenc polgármester
Dániel Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők
előzetesen megkapták. Megkérdezi, hogy kinek van kérdése, észrevétele, véleménye.
Kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el.
Dániel Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszi fel, ki ért egyet azzal, hogy
1./ Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-25779-1-004-01-11
MEKH kóddal rendelkező 40. sorszámú Somlószőlős, Doba, Oroszi, Borszörcsök
ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse tárgyalja meg a víziközmű-rendszer
vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot.

2./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében adjon
megbízást a BAKONYKARSZT Zrt. részére a vagyonértékelő közbeszerzési eljárásban
történő kiválasztására – a szükséges meghatalmazással – és a vagyonértékelés lefolytatására.
3./ A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét
képező Együttműködési megállapodást, mely a vagyonértékelés költségeinek vagyoni
érdekeltség arányában történő megosztását szabályozza, az Önkormányzat nevében írja alá.
4./ A Képviselő-testület vegye tudomásul, hogy a vagyonértékelés költségeinek fedezetét
biztosító 2018-2019. éveket illető víziközmű használati díjak, elszámolási kötelezettséggel a
BAKONYKARSZT Zrt-nél maradnak.
Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidő: 1-4./ azonnal, folyamatos
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
29/2018. (IX.6.) h a t á r o z a t :
1./ Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 1125779-1-004-01-11 MEKH kóddal rendelkező 40. sorszámú
Somlószőlős, Doba, Oroszi, Borszörcsök ivóvízellátó víziközműrendszer Ellátásért Felelőse megtárgyalta a víziközmű-rendszer
vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
Önkormányzat nevében adjon megbízást a BAKONYKARSZT Zrt.
részére a vagyonértékelő közbeszerzési eljárásban történő kiválasztására –
a szükséges meghatalmazással – és a vagyonértékelés lefolytatására.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
előterjesztés mellékletét képező Együttműködési megállapodást, mely a
vagyonértékelés költségeinek vagyoni érdekeltség arányában történő
megosztását szabályozza, az Önkormányzat nevében írja alá.
4./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a vagyonértékelés
költségeinek fedezetét biztosító 2018-2019. éveket illető víziközmű
használati díjak, elszámolási kötelezettséggel a BAKONYKARSZT Zrtnél maradnak.
Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidő: 1-4./ azonnal, folyamatos

4./ Napirendi pont:
Rendkívüli működési támogatás pályázat benyújtása
Előadó: Dániel Ferenc polgármester

Dániel Ferenc polgármester: A közösen ellátott igazgatási, szociális alapellátási,
gyermekétkeztetési és egészségügyi alapellátási feladatokból származnak az önkormányzat
lejárt határidejű tartozásai, melyek rendezéséhez támogatásra lenne szükség. Javasolja, hogy
nyújtsanak be pályázatot rendkívüli működési támogatásra. Megkérdezi, hogy kinek van
kérdése, észrevétele, véleménye.
Kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el.
Dániel Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő vesz részt. Szavazásra teszi fel, ki ért egyet azzal, hogy
Önkormányzatok rendkívüli támogatása 2018. évi igényléséhez
1./ Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I.10. pont és III.1.pont szerinti
„Önkormányzatok rendkívüli támogatása” pályázati kiírás alapján támogatási igényt nyújtson
be.
2./ A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy a pályázati anyagot a Magyar
Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére küldje meg.
Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ 2018. szeptember 30.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
30/2018. (IX.6.) h a t á r o z a t :
Önkormányzatok rendkívüli támogatása 2018. évi igényléséhez
1./ Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet
I.10. pont és III.1.pont szerinti „Önkormányzatok rendkívüli támogatása”
pályázati kiírás alapján támogatási igényt nyújt be.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati anyagot a
Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére küldje
meg.
Felelős: Dániel Ferenc polgármester
Határidő: 1./ azonnal
2./ 2018. szeptember 30.

Több napirendi pont nem volt, Dániel Ferenc polgármester megköszönte a
nyilvános ülésen való részvételt, és az ülést 18:15 órakor bezárta.

