Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
30. számú
Jegyzőkönyve
Készült: Nézsa község Polgármesteri Hivatalában 2011. december 9-én 20:00 órai kezdettel
tartott képviselő-testület üléséről.
Jelen vannak:Styevó Gábor polgármester
Zachar Zénó alpolgármester
Balázs Ferenc képviselő
Szarka Péter képviselő
Szigetvári László képviselő
Tóth Károly képviselő
Zsíros Csaba képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző

Távol volt: Kucsera Andrásné, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Az ülés elnöke: Styevó Gábor polgármester
Az elnök köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. megállapítja, hogy (a
megválasztott 7 fő képviselő közül 7 fő jelen van) az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt.
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7fős jelenléttel 7fő szavazott 7igen) egyhangú
kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
.
Napirendi javaslat:
Tárgy: Napirend meghatározása
Szavazásra bocsátja az ismertetett napirendi pontok elfogadását.
A képviselő-testület a napirendi javaslatot (7fős jelenléttel 7fő szavazott 7igen) egyhangú
kézfelemeléssel elfogadja.

HATÁROZAT:
151/2011. (XII..2.) önk.

Nézsa Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadta el:

Napirend:

1.

Nézsa védett őspark rehabilitáció
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
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2. A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester

1. Napirend tárgyalása
Styevó Gábor polgármester: az EMVA III. tengely pályázati kiírásnak köszönhetően Nézsa
védett őspark rehabilitáció c. nyertes pályázatnál (iratazonosító száma 1356977194) a
kivitelező kiválasztásáról kell döntenünk. A pályázaton nyert 4,7 mFt támogatás
utófinanszírozott. A pályázat az áfa-t nem támogatja, ez az önerőt kell, hogy képezze. A
projektet a támogatói döntést meghozó határozat kézhezvételétől számított 9 hónapon belül
meg kell kezdeni. A megvalósításra pedig 2 év áll rendelkezésre. Az építési beruházás nem éri
el a közbeszerzési értékhatárt ezért nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni.
A kivitelező kiválasztását megelőzően három cégnek küldtem meg az árazatlan költségvetést,
és kértem, hogy adjanak ajánlatot a munkára.
A megkeresett vállalkozások az alábbi ajánlatot adták.
HA-KAP-ESZIK COMPANY Kft
2120. Dunakeszi, János út 2.

6 190 052 Ft

SÁGRON KFT
2651. Rétság, Rózsavölgyi út 38.

6 062 746 Ft

Nézsa GAMESZ
2618. Nézsa, Park u. 1.

5 915 977 Ft

Az árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
Javasolom a legolcsóbb ajánlat elfogadását.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen ) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
H A T Á R O Z A T:
152/2011.(XII.09.) önk
Nézsa községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a (1356977194 MVH
iratazonosító számon nyilvántartott pályázat) Nézsa község 5,9 ha-os védett park területén a
204/3 hrsz-ú ingatlanon parkosítás, fásítás és pihenőhely kialakítása továbbá sétaút építési
munkák kivitelezésének elvégzésére benyújtott 3 db árajánlat közül a legalacsonyabb összegű
ajánlatot nyújtó ajánlattevőt nyilvánítja nyertesnek.
Nyertes ajánlattevő:
Nyertes vállalkozói díj:

Nézsa GAMESZ (2618 Nézsa, Park u. 1.)
nettó 4.732.782.-Ft+ÁFA

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel kösse meg a
vállalkozói szerződést, illetve a döntésről az érintett ajánlattevőket értesítse.
Határidő: azonnal.
Felelős: a polgármester
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Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 09.-én megtartott ülésén
úgy döntött, hogy a Nézsa község 5,9ha-os védett park területén a 204/3 helyrajzi számú
ingatlanon parkosítás, fásítás és pihenőhelyek kialakítása továbbá sétaút kialakítása építési
munkák elvégzésére benyújtott 3 db árajánlat közül a legalacsonyabb összegű ajánlatot nyújtó
vállalkozót nyilvánítja nyertesnek.
Nyertes ajánlattevő: Nézsa GAMESZ (2618 Nézsa, Park utca 1.)
Nyertes vállalkozói díj: nettó: 4.732.782.-Ft, + ÁFA =1.183.195.-Ft,
bruttó: 5.915.977.-Ft, azaz Ötmillió-kilencszáztizenötezer – kilencszázhetvenhét forint.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a nyertes vállalkozóval a vállalkozói
szerződést kösse meg illetve döntésről az érintett ajánlatevőket értesítse.
Határidő: 2011. december 12.
Felelős: polgármester
2. Napirend tárgyalása
Styevó Gábor polgármester: ismerteti a szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezetet. A
módosítást az indokolja, hogy vannak olyan egészségi állapotú aktív korúak, akik
munkavégzésre nem alkalmasak, és ellátás nélkül maradnának, mert a kötelező 30 nap munka
végzést nem tudják teljesíteni. Egészségi alkalmatlanság miatt és a megfelelő orvosi igazolás
mellett részesülhetnek rendszeres szociális segélyben. Ez a lehetőség kerülne beépítése a
önkormányzati rendeletbe.
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12. § (3) bekezdése és az SZMSZ
10.§ (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.
Fentiekre tekintettel, javaslom a Képviselő-testületnek az alábbi rendelettervezet elfogadását.
Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom
a Képviselő – testületet.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
−
−
−
−

társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: jelentős hatása nincsen
környezeti, egészségi következménye: nincsen
adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen
jogszabály módosításának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás – különböző egészségügyi okok miatt -,
folyamatos ellátás biztosítása, a teljes ellátatlansággal járó nehézsége
− jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: nem jelent többletet az eddigiekhez képest.
A jogszabály indokolásának kifejtése - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a
alapján - az előterjesztésben megtörtént.
A rendelettervezet az előterjesztés melléklete.
Rendeletalkotási javaslat:
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a szociális ellátásokról szóló 3/2009. (I.28.) Ör.
rendelet módosításáról szóló rendeletet alkossa meg.
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A támogató döntéshez az Ötv. 15. § (1) bekezdése és az SZMSZ 38. § (4) bekezdése alapján
minősített szavazattöbbség szükséges.
A határozathozatal az Ötv. 12.§ (6) bekezdése és az SZMSZ 40.§ -a alapján nyílt szavazással
történik.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 6 igen 1
tartózkodás ) szavazással a javaslatot elfogadja

Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2011.(XII.10.)
Rendelete
A szociális ellátásokról szóló 3/2009.(I.28.) számú rendelet módosításáról

Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvény 16.§. /1/ bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 37.§ (1) bekezdés d) (továbbiakban: SzT),
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
Törvényben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által pénzben és természetben
nyújtott többszörösen módosított szociális ellátásokról szóló 3/2009.(01.28..) rendelet ( a
továbbiakban:. Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§
A Rendelet 2.§ (4) bekezdés a) - j) pontjai hatályát veszti.
2.§
A Rendelet 11.§ -a az alábbi (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„11.§
(5) Rendszeres szociális segély állapítható meg annak, aki
a) legalább 40%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy munkaképességét
legalább 50%-ban elvesztette, vagy
b) az aktív korúak ellátása alatt, a foglalkoztatást megelőző munkaköri alkalmassági
vizsgálat során pszichiátriai, vagy szenvedélybetegsége, vagy epilepszia miatt
átmenetileg vagy véglegesen munkavégzésre alkalmatlannak minősült, vagy
c) a terhes gondozó által kiadott szakvéleménnyel igazolja, hogy gyermeket vár.
(6) A (5) bekezdés a) –c) pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély folyósításának
feltételeként köteles együttműködni a Együtt a Gyermekekért Családsegítő Szolgálattal.”

3.§
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A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az elnök az ülést 21:00 órakor berekesztette.
K.M.F.
Styevó Gábor
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző
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