JEGYZŐKÖNYV
Készült a Galambok Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2017. január 12-én 17.00
órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Bertók Ferenc polgármester, Borbás Sándor alpolgármester, Eigner Tibor, Gál
Sándor, Szabó Lilla, Szabó Tamás, Szolák László képviselők
Igazoltan távol: Tanácskozási joggal megjelent: Vlasicsné Dörgönye Márta jegyző
Bertók Ferenc: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes a megválasztott 7 fő képviselő közül 7 fő jelen van, valamint azt, hogy a
képviselő-testület ülése a hatályos jogszabályok előírásainak és az SZMSZ- nek megfelelően
került összehívásra. Tájékoztatja a képviselőket, hogy Mötv. 52.§ értelmében az ülésről
jegyzőkönyv készül. Az ülést megnyitja.
Napirendi javaslat:
1. Kommunális adófizetési kötelezettséggel kapcsolatos beadvány
Előadó: Bertók Ferenc polgármester
2. Galamboki Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatok elbírálása
Előadó: Bertók Ferenc polgármester
3. Önkormányzati ingatlanok határvonal kitűzésre benyújtott ajánlatok
elbírálása
Előadó: Bertók Ferenc polgármester
4. Tájékoztató átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
Előadó: Bertók Ferenc polgármester
5. Közmeghallgatás időpontjának meghatározatása
Előadó. Bertók Ferenc polgármester
6. Egyéb aktuális feladatok
Előadó: Bertók Ferenc polgármester
- forrás biztosítása KÖH személyzeti feladataihoz.
- Szabadság u. 14. szám alatti helyiség bérletének meghirdetése
- házi segítségnyújtás feladatellátása
- költségvetési javaslatok.

Bertók Ferenc: Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.

A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendi
javaslatot elfogadta

Napirend tárgyalása:
1. Kommunális adófizetési kötelezettséggel kapcsolatos beadvány
Előadó: Bertók Ferenc polgármester
/előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
Bertók Ferenc: Ismerteti a beadvány tartalmát. (jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Szólák László: Utasítsuk el a kérelmet. A hulladékdíjáról is adjunk tájékoztatást. Az utak
karban vannak tartva, kátyú mentesek. A kommunális adó tartalmát ne keverjék a
hulladékszállítás díjával.
Galambok önkormányzat a hegyháton való vízvezeték kiépítése érdekében 3 mft támogatást
adott. A teljes adó mértékéről is tájékoztatni kell az ügyfelet.
Bertók Ferenc: Szavazásra teszi fel a kérelem elutasítására vonatkozó javaslatot.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
1/2017.(I.12.) számú határozat
Galambok Község Önkormányzata Képviselőtestület:
Gyuricza Lászlóné és társainak a helyi adókról szóló 19/2011.
(XII.14) számú önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó
kérelmét elutasítja.
A kérelmezőt tájékoztatni kell az önkormányzat által a
területrészre fordított források felhasználásáról, a kommunális
adóra vonatkozó jogszabályi előírásokról.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Bertók Ferenc polgármester
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2. Tájékoztató átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
Előadó: Bertók Ferenc polgármester

Bertók Ferenc: tájékozatja a képviselőtestületet, hogy 174/2016. (XI.28.) számu határozat
alapján az árajánlat kérési eljárás a beszerzési szabályzat szerint lefolytatásra került, a
tanyapályázat keretében beszerzésre kerültek a kerítés építéséhez szükséges anyagbeszerzés,
valamint a traktor beszerzése – az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv az előterjesztéshez
mellékelve.
Ismerteti az elfogadott ajánlatot tartalmát.
Ajánlattevő neve: Gáz-Őr Kft (Kótaji Kerítésgyártó Csoport Tagja)
címe: 7400 Kapsvár, Pécsi utca 11.
Ajánlati ár (nettó): - beton oszlop (2,10 m magas) 370 db:
314.500,-Ft
- vadháló (125 cm magas, 30 cm függőleges huzaltávolság erős kivitel: 1,8/2,2 mm) 1100 fm:
177.559,-Ft
- feszítőhuzal 2,5 mm-es horganyzott huzal 3300 fm:
38.976,-Ft
- tüskésdrót 1100 fm:
38.977,-Ft
- szállítási költség:
40.000,-Ft
nettó:
610.012,-Ft
ÁFA27%:
164.703,-Ft
bruttó:
774.715,-Ft
Megrendelésre kerültek továbbá a traktor a tanya program keretében az alábbi legkedvezőbb
ajánlatot benyújtó szállítótól:
Ajánlattevő neve: Agro Nova Kft
címe: 8948 Nova, József A. u. 5/a.
Ajánlati ár nettó (traktor beszerzési ára):
3.632.000,-Ft:
ÁFA27%:
980.640,-Ft
bruttó:
4.612.640,-Ft
Szállítási határidő: 2016. év 12…hó .30.. nap
Kötbér mértéke: késedelmes v. hibás teljesítés esetén 20.000,-Ft naponta, de
legfeljebb a bruttó ajánlati ár 10%-a.
Fizetési határidő: 30 nap
Az ajánlati kötöttség időtartama : 60 nap;
Az ajánlat tevő az MTZ 320.4 Belorusz traktorhoz a fenti árban az alábbi plusz traktor
szerkezetek biztosítja:
1. tolólap rögzítő konzol – tolólapot fogadó szerkezet-(felfogató csavarokkal)
2. első hidraulika csatlakozó lehetőség felszerelve, csonkok
3. 5 t-ás traktor pótkocsi vontatására alkalmas szerkezet (automata vonófej) – 2017. február
28-ig a megrendelő által meghatározott paraméterekkel
Szavazásra teszi fel a fentiek szerinti beszerzés tudomásul vételét. .

A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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2/2017.(I.12.) számú határozat
Galambok Község Önkormányzata Képviselőtestület:
Tudomásul veszi a 174/2016. (XI.28.) számú határozat alapján a
polgármester által lefolytatott ajánlatkérési eljárást, amelynek
eredményeként az alábbi eszközök kerültek a szabályzat alapján
beszerzésre:
1. Gáz-Őr Kft címe: 7400 Kapsvár, Pécsi utca 11.
ajánlattevőtől a kerités épitéshez szükséges eszközök az
alábbiak szerint: - beton oszlop (2,10 m magas)370
db:314.500,-Ft
- vadháló (125 cm magas, 30 cm függőleges huzaltávolság
erős kivitel: -1,8/2,2 mm) 1100 fm:
177.559,-Ft
- feszítőhuzal 2,5mm-es horganyzott huzal 3300 fm:38.976,-Ft
- tüskésdrót 1100 fm:
38.977,-Ft
- szállítási költség:
40.000,-Ft
nettó:
610.012,-Ft
ÁFA27%:
164.703,-Ft
bruttó:
774.715,-Ft
2. MTZ 320.4 Belorusz traktor az Agro Nova Kft
címe: 8948 Nova, József A. u. 5/a. szám alatti ajánlattevőtől
3.632.000,-Ft + ÁFA27%: 980.640,-Ft, bruttó: 4.612.640,-Ft
összegben.
A beszerzések forrása a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. számú
mellékletének XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetének
20 cím 03 alcím 05 jogcímcsoport szám alatti „Tanyafejlesztési
Program” fejezeti kezelésű előirányzata (ÁHT-297080) terhére a
Kedvezményezett a 2016. június 27-én kelt támogatási igénye,
valamint a Támogató AF/314/2016. számú döntése alapján, a
Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott
támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről szóló
30/2016. (IV. 29.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §
(2) d) pontjában nevezett 4. célterület, az „országos zártkerti
szociális
mezőgazdálkodás
elterjesztését
támogató
mintaprogram” (a továbbiakban: támogatott tevékenység)
megvalósítását szolgáló támogatás terhére biztosított.
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3. Közmeghallgatás időpontjának meghatározatása
Előadó. Bertók Ferenc polgármester
Bertók Ferenc: 2017. január 30. hétfő 17.00 óra javasolja az éves közmeghallgatás
időpontját kitűzni.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

3/2017.(I.12.) számú határozat
Galambok Község Önkormányzata Képviselőtestület:
A 2011.évi CLXXXIX. törvény 54. § szerinti Közmeghallgatás
időpontját 2017. január 30. hétfő 17.00 óra tűzi ki.
Felhatalmazza a jegyzőt az előkészítés érdekében szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. január 30.
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta jegyző

Bertók Ferenc: Javasolja, hogy az ülést zárt ülés keretében folytassák az intézményvezetői
megbízás tárgyalására vonatkozó napirendet, személyi ügyre tekintettel amelyet tekintve zárt
ülést kell tartani, a további napirendeket az önkormányzat gazdasági érdekére tekintettel.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
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4/2017.(I.12.) számú határozat
Galambok Község Önkormányzata Képviselőtestület:
Zárt ülés
Mötv 46.§ (2) bekezdés b./ pontjában foglaltakra, személyügyi
kérdésekre való tekintettel:
Galamboki
Szolgáltató
pályázatok elbírálása

Központ

intézményvezetői

Mötv 46.§ (2) bekezdés c./ pontjában foglaltakra, az
önkormányzat gazdasági érdekére való tekintettel:
Önkormányzati
ingatlanok
határvonal
kitűzésre
benyújtott ajánlatok elbírálása
- forrás biztosítása KÖH személyzeti feladataihoz.
- Szabadság u. 14. szám alatti helyiség bérletének meghirdetése
- házi segítségnyújtás feladatellátása
- költségvetési javaslatok.

Bertók Ferenc: Bejelenti, hogy a képviselőtestület a 4/2017. (I.12.) számú határozatban
foglaltak alapján zárt ülés keretében folytatja tovább a munkáját.

Kmft.

Bertók Ferenc
Polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
Jegyző
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