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JEGYZ6KONWE

1./ T6rgysorozat
2.1 Hatetozali 9 5-99/201 7. (Vll. l 0, )
3./ Rendelet: --

Magy, 2017. jilius 10.

TARGYSOROZAT

1./ El6terjesztes a lejart hataridejii haterozatok v6gfehajtdsar6l, a
K6pvisel6-testilet atruhAzoit hatAsko16ben hozott ddntesek16l,
fontosabb informdci6kr6l, koz6leti esem6nyek16l
El6ad6: Czirjak lstuan polgdrmesier

2./ El6terjeszt6s TOP pdly6zatokhoz kapcsol6d6 projektmenedzser 6s
tervez6 feladatok ellit6s6ra eraj6nlat megk6f6s6r6l
El6ad6: Czirj6k lstv6n polgArmester

3./ El6terjesztes Beszerzdsek lebonyolites enak szab'lyzaftr6l
El6ad6: Czirj6k lstvan polgarmester

4./ El6ierjeszt6s szdk6k[t fel[jitase16l
El6ad6: CzirjSk lstven polgarmester

5./ El6terjeszt6s szennyvizberuhdzSssal kapcsolatos lakossdgi
tij6koztatSs id6pontjiinak meghaterozesd16l
El5ad6: Czifj6k lsiv6n pojgarmester

6./ Egyebek, k6zerdek0 bejelent6sek
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K6sziilt: 2017. j0lius 10. napjen Magy Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testilei6nek nyilt
iil6s6r6l. Az Lll6s helye: l\rlagy Kdzs6g Onkormanyzat Hivatala, Td.gyal6terem, az ijl6s kezdet6nek
id6pontja: 10.00 6ra.

Jelen vannak:
Czirjdk tstv6n polgdrmester
Sitku J6zsefn6 alpolgarmester
Ag6cs Laszl6n6
Taf B6la k6pvise16 testrileti iagok

Tanacskozesi joggal megjelent:
Szilvesi Agota jegyzo

Jegyz6ktinyvvezet6:
Szilv6siAgota

Tivolmaradesat bejelentette:
Pauliczkj lMihely Zolianne

Meghivott vend6gek: 
___

Megjelent ellampolgerok sz6ma:

Cziriak lstven polqafmester:
Tisztelettel kdszonti a k6pvisel6 testillet iagjait. Megallapitja, hogy a iestulet hat6rozatkepes, mivel
rajta kivul 3 valasztott k6pvisel6 jelen van. Az iil6st megnyitja. Javasolja, hogy a napirendeket a
meghiv6ban szerepl6 sorrendben 6s tarialommal fogadja el a testulet.

A Kepvisel6testillet a napirendet 4 f6 igen szavazattal, tart6zkodis 6s nem szavazat n6lkill a
polgArmester 6ltaljavasolt tartalommal 6s sorrendben fogadta el:

1./ El6terjeszt6s a lej6rt hateridej( hatafozatok v6grehajtdsa16l, a
Kepvisel6{estillet dtruhdzoti hataskd16ben hozott ddnt6sek16l,
fontosabb informaci6k16l, kdz6leti esem6nyek16l
El6ad6: Czirjek lstvdn polgefmester

2./ El6terjeszt6s TOP pelyezatokhoz kapcsol6d6 projektmenedzsef 6s
tervez6 feladatok elldtisara 6rajanlat megk6r6s6r6l
El6ad6: Czirjdk Istv6n polgarmester

3./ El6terjeszt6s Beszerz6sek le bo nyolitds enak szabAlyzatijol
El6ad6: Czirjdk lstuen polgermester

4./ ElSterjesztes szdk6k0t felljit6ser6l
El6ad6: Czirjdk lstv6n polgdrmester

5./ ElSterjeszt6s szennyvizberuhAzessal kapcsolatos lakossegi
tajekoztatds id6ponijenak meghateroz6sa16l
El6ad6: Czirjdk lstv6n polgarmester

6./ Egyebek, koz6rdek0 bejelent6sek

Cziriek lstvin polq6rmester:
Javasolja, hogy jegyz6kdnyv hitelesit6nek Ag6cs Leszl6n6t es Sitku J6zsefn6t velassza meg a
testLllet.
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Ag6cs L'szbne 6s Sitku J6zsefne bejelentik 
'rintettsdgiiket.

A kepvisel'-testiilet 4 f6 igen szavazat1val, nem szavazat 6s tartozkodAs n'lktjt Aq6cs Leszbn't
6s Sitku J6zsefnet jegyz6k6nyv hitelesit6nek megvehsztotta.

Napirend ('l tsp):

El6tefjeszt6s a lejart hater;dejii haterozaiok v6grehajt6ser6t, a Kepviset6-
testillet StruhAzott hat6skd16ben hozoii ddnt6sek16l, fontosabb
informeci6k16l, koz6leti esem6nyek16l
El6ad6: Czirj6k lstvdn polgarmester

cziriek lstven polgermester:
Sz6beli tdjekoztatast ny(ji a k6pvisel6{estllietnek. l\ileg6rkezett az L vilSgh6bor{s eml6kmt:i
felijitrsahoz a tamogatdsi szerz6d6s, melyet mdr alaidak. A h6t kozep6n mar v6lhei6en a k6sz
eml6km0vet fogjdk hozni az q talapzalta. Ma d6luian fog 6rkezni a k6m(ves, aki az eml6km(
kdrnyezet6i fogja rendbe tenni.
Megkaptak a prac l6treh026sihoz a tdmogatesi szezodes.
Az Eg6szs6ghez paly6zat keretein belill elindultak a kdzbeszerz6si eljerashoz sziiks6ges
int6zked6sek Levelek r6sz6r6l. Ugy gondolja, hogy a magyi projektmenedzseri teend6kkel nem
ugyanazt a szemelyt kell megbizni, mint aki Leveleken fogja ellatni. Utena fog jerni, hogy a
megbizasi szeE 6d6st Levelekkelvagy Magy telepUl6ssel kell-e megkdtni.
lsmerteii r6szletesen a k6pvisel6{estrllettel a piac kialakit6s6nak dokumenidcidit.

Mds k6rd6s, hozzAsz6les nem 6rkezett, a Kepvisel6{estulet 4 f6 igen szavazateval nem szavazat
6s tart6zkodis n6lkiil a kovetkez6 hatarozatot hozta:
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A Iejert hatSridej( hat6rozatok haterozatar6l, a k6pvisel6-testiilet etruhazott hataskiir6ben
hozott ddnt6sekr6l, fontosabb informaci6kr6l, kiiz6leti esem6nyekr6l sz6l6 polgarmesteri

tSj6koztates16l

A K6pvisel6-testiilet:
megismerte Czirjdk lstvdn polgarmestef i6j6koziaidsdt a 2017. jinius 29-e
6s 2017. j0Jius'10-e kdzotti id6szakr6l sz6l6 lejert hatdridejr:i hat6rozatok
hat6rozatar6l, a k6pvisel6 testillet atruhazott hataskoreben hozott
ddnt6sekr6l, fontosabb inform6ci6kr6l, koz6leti esem6nyekr6l 6s azt
elfogadta_

Felel6s: polgarmester
Haterid6: azonnal

Napirend (2 tsp):

El6terjesztes TOP palyezatokhoz kapcsol6d6 projektmenedzser 6s tervez6
feladatok elletasdra 6rajanlat megke16s616l
El6ad6: Czirjdk lsivdn polgermester

Cziriek lstvan polq6rmester:



Az Eg6szsegh;z feliJit6s6ra nyert pdlyjzat keret6ben a leveleki 6s a magyl beruh6zast kijldn kell
kezelni. Ugy gondolja, hogy megfetet6 szem6lyt kell taldJni a piac kiatakitdsdhoz 6s az
Eg6szs6ghaz felarjitesehoz is. K6d a kepviselo-testuletet, hogy a szrtks6ges erajdnlatok
megk6resere felhata mazast adjanak resz6re.

Mas k6rd6s, hozz,rsz6lSs nem 6rkezett, a K6pvisel6-testulet 4 f6 igen szavazataval, nem szavazat
6s tart6zkodas n6lki11 a k0vetkez6 hat6rozatot hoztai
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TOP pelyizatokhoz kapcsol6d6 projektmenedzser 6s tervez6 feladatok ellatasera ,raj6nlat
megk6r6s6hez polgarmesteri felhatalmazas16l

A K6pvisel6-testiilet:
megismerte a Magy Kdzs6g Onkorm6nyzata eltal elnyert pdlydzatokai 6s
felhatalmazza Czirj6k lslvdn polgarmestert, hogy a projektmenedzseri 6s
tervez6i feladatok ell6tesara Mlagy Kozs6g Onkormdnyzata nev6ben
arajinlatokat k6rjen.

Felhivja Czirj6k lstvan polgdrmesteft, hogy a be6rkezett 6rajentatokat
terjessze a kepvisel6-testi.llet e16 elbif6l5sra.

Felel6s: polgarmester, jegyz6
Haidrid6: azonnal

Napirend (3 tsp):

El6terjeszt6s Beszerz6sek lebonyol itasinak szabely zalArol
El6ad6: Czirjak lstv6n polgarmester

Cziriak lstvan polgarmester:
Jelzesi kaptak, hogy a temogat6si szez6d6sek megkot6sehez igynevezett beszez6si
szabelyzatot k6rnek az dnkormanyzali6l. Eddig az dnkormanyzat azzal nem rendelkezett, javasolja
a szabelyzat elfogadrsit.

M6s k6rd6s, hozzesz6les nem 6rkezett, a K6pvisel6testiilet 4 f6 igen szavazataval, nem szavazat
6s tari6zkod6s nelkUl a kdvetkez5 hatSrozatot hozta:
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Besze126sek lebonyolit6s6nak szabalyzat616l

A K6pvisel6-testiilet:
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megismerte Czirjdk lstv6n polgermestef tajekoztataset Magy Kdzseg
Onkormenyzata Beszerz6sek lebonyolitasjnak szabalyzate6l: az abba;
foglaltakat tudomdsul vette, azt jelen hatdrozat melleklete szerintj formdban
6s tartalommal elfogadta.

Felel6si polg6rmester, jegyz6
Hatarid6: azonnal

Napirend (4 tsp):

El6terjeszt6s szdk6kIt felnjites616l
El6ad6: Czirjak lstvdn polg6rmester

Cziriek lstvan polgarmester:
A szdk6krt vizvezet6k rendszere t6len elfagyott. Kivagtek a terko vizt'toz6jAnak kozep6t, hogy a
vizelletiist tudj6k biztositani. Ennek munk,latai kdzel 600.000 Ffba fognak kerljJni. K6ri a
k6pvisel6{esiilletet, hogy felhaialmazast adjanak r6sz6re a feladat elldtdsahoz

Mes k6rd6s, hozz6sz6lds nem 6rkezeit, a K6pvisel6-tesltilet 4 f6 igen szavazateval, nem szavazat
6s tart6zkodAs n6lkill a kdvetkez6 ha6rozatot hozta:
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szitk6knr felnjite*hoz anyagi forras biztositSsar6l

A K6pvisel6-testiilet:
megismerte Czirjiik lstuen polgdrmestef t6J-.ko.,"tr.r, a szdk6k[t
fel(jitdsdnak munkelatair6l 6s az al6bbi ddnt6sekei hozta:

A fenti feladai kdlts6geire a 2017. 6vi kdlts6gvet6s tefh6re 600.000,- Ft,
azaz HatszAzezer f atint el6irinyzatot biztosit.

Felhivja Czirjak lstvdn polgarmestert a fentieknek megfetet6
kdielezetts6gvillalds dnkormanyzat nev6ben tort6n6 megkdt6s6re 6s a
k6pvisel6-testiriet ut6lagos t6j6koztates6f a.

Felhivja Szilvasi Agota jegyzot fentieknek megfeleld kdielezetts6gvAllalas
kdlts6gvet6si rendeleten tdd6n6 atvezet6s6re.

Hatdrid6: azonnal
Felel6s: polgirmester

Napirend (5 tsp):

El6terjeszt6s szennyvizberuhazassal kapcsolatos lakossegi taj6koztat6s
id6pontjanak meghaterozdsa16l
El6ad6: Czirj6k lstven pol96rmester

Cziriak Istvan polqarmester



lMinl ismeretes a beruhiz6s lezeresra kerijlt. A lakossdg megkapta a idj6koziatast papir alapon,
azonban (gy gondolja, hogy sz6ban is ismerietni kell a beruhazes lezaresanak kovetkezm6nyeit.
Javas_olja, hogy ne kdzmeghaIgatast iartsanak, csak egy tdj6koztatdst ny(jisanak a Nyirsegviz zrt.
vezet6s6g6vel egyutt. Amennyiben k6rd6s merril fel a takossdg kdr6be;, rigy azt a hetysiinen is
fel tudjAk tenni.

Mds k6rd6s, hozzeszoles nem 6rkezett, a K6pvisel6{estilet 4 f6 igen szavazateval, nem szavazat
6s tart6zkodds n6lkril a kdvetkez6 hatarozatot hoztai
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szennyvizberuhezessal kapcsolatos lakossigi tAj6koztatis id6pontjinak 6s helyszin6nek
meghatar026sa16l

A K6pvisel6-testUlet:
megismerie Czil(jak lstven polgermester el6terjeszt6s6t a
szennyvizberuhazassal kapcsolatos lakossdgi tdj6kodatasr6l 6s az alabbi
ddnt6si hozta:

A tAj6koztatAs helyszine: 4556 li]agy, Toma Mihety utca 1, K6zoss6gi Haz

A t6j6koziatds id6pontja: 2017. jLllius 13. (csijtortdk) 1B:00 6ra

Felel6s: polgermester, jegyz6
Haterid6: azonnal, utana folyamatos

Napirend (6 tsp):

Egyebek, kdz6rdekij bejelent6sek

Cziriek lstvan polqarmester:
Tegnapi nap folyamen a spoddltdz6hdz kihivia a rend6rs6get, mert rongales tort6nt.

Mis napirend, hozzasz6les, k6rd6s nem volt, a pol96rmester a k6pvisel6 testijlet nyilt iil6s6t
12 6ra 00 perckor bez6rta, munkaiatzart iil6sen folytatja tovabb.

Ag6cs Leszl6n6
jkv hitelesit6

Icl-ud1r' J,\,i,"-
Szilvasi Agota Anirea

jegyz6
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Sitku J6zsefn6
jkv hitelesit6
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