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lis étkeztetés) 2016. évi ellátásáról beszámoló elfogatása
Hevesvezekényi Gyermeksziget Óvoda Alapító Okirat módosí
tásának, és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának
elfogadása
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Hevesvezekény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének,
2017. június 20.-i rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hevesvezekény
Község
Önkormányzatának
Képviselő—testületének,
2017. június 20.-án 15~ órakor megtartott rendes, nyilvános üléséről.
Képviselő-testületi ülés helye: Községháza Házasságkötő terem
-

Jelen vannak:
Tóth Eva polgármester
Balázs Tibor alpolgármester
Morvai Tamás képviselő
Dr. Fenyves Tibor képviselő
Fenyves Tibor képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak:
Dr. Joó István jegyző
Ferencz Zoltán Kiskörei Rendőrőrs őrsparancsnoka
Juhászné Boros Márta védőnő
Oláhné Lengyel Anikó házi szociális gondozó
Jegyzőkönvvvezető: Balogh Katalin közszolgálati tisztviselő

Napirendi pont előtt:
Tóth Éva pol2ármester:
Köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy az önkormányzati képviselő—testület, 5
tagja közül, 5 tag jelen van, így az ülés határozatképes.

Javasolta, ho~y a me~hívóban lévő alábbi napirendi pontok kerüljenek me~tár~yalásra:
1.) Javaslat Hevesvezekény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének
módosítására.
2.) Javaslat Hevesvezekény önkormányzat költségvetési szervnél alkalmazandó
élelmezési normáról és térítési díjról szóló önkormányzati rendelet megalko
tásáról.
3.) Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről.
4.) Beszámoló a településen 2016. évben végzett háziorvosi tevékenységről.
5.) Beszámoló a településen 2016. évben végzett védőnői tevékekenységről.
6.) Beszámoló a 2016. évben végzett házi szociális gondoskodási tevékenység el
látásáról.
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7.) A Hevesvezekényi Gyermeksziget Ovoda Alapító Okiratának módosítása, és
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának elfogadása.
8.) Döntés a közintézmények energiahatékonysági feladatellátására beérkezett ajánla
tokról.
9.) Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések.
Jegyzőkönyvvezetőnek Balogh Katalin közszolgálati tisztviselőt javasolta.
Javasolta a 3.) napirend 1.) napirendként, a 5.) napirend 2.) napirendként, az 6.) napirend 3.)
napirendként, a 1.) napirend 4.) napirendként, a 2.) napirend 5.) napirendként, a ‘7.) napirend
6.) napirendként, a 8.) napirend 7.) napirendként, a 9.) napirend 8.) napirendként történő
megtárgyalását.
A „Beszámoló a településen 2016. évben végzett háziorvosi tevékenységről” szóló 4.) napi
rendként tervezett anyag megtárgyalásának elhalasztását javasolta a 2017. augusztus hónap
ban tartandó Képviselő-testületi ülésre, mivel a napirendi pont előadója nem tud részt venni
az ülésen.
A Polgármester a két ülés közötti időszakban végzett munkáról szóló, napirendi pontok előtti
tájékoztatót a napirendi pontok megtárgyalása után mondja el.
A Képviselő-testület, az elhangzott javaslatra, 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a
jegyzőkönyvvezető személyére, valamint az ülés napirendi pontjaira tett javaslatot, az alábbi
ak szerint(a szavazásban 5 képviselő vett részt):
Elfo2adott napirendi pontok:
1.) Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről.
2.) Beszámoló a településen 2016. évben végzett védőnői tevékekenységről.
3.) Beszámoló a 2016. évben végzett házi szociális gondoskodási tevékenység el
látásáról.
4.) Javaslat Hevesvezekény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének
módosítására.
5.) Javaslat Hevesvezekény önkormányzat költségvetési szervnél alkalmazandó
élelmezési normáról és térítési díjról szóló önkormányzati rendelet megalko
tásáról.
6.) A Hevesvezekényi Gyermeksziget Óvoda Alapító Okiratának módosítása, és
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának elfogadása.
7.) Döntés a közintézmények energiahatékonysági feladatellátására beérkezett ajánla
tokról.
8.) Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések.
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1. napirendi pont:
Beszámoló a község közrend- és közbiztonsá2i helyzetéről
Tóth Éva poluármester:
Megkérdezte Ferencz Zoltánt a Kiskörei Rendőrőrs őrsparanesnokot, hogy az írásban elké
szített beszámolót kívánja szóban kiegészíteni vagy nem?
Ferencz Zoltán őrsparancsnok:
Elmondta, hogy nagyon szívesen jön Hevesvezekény településre. A környező települések
között nagyon jó helyzetben van Hevesvezekény, mivel elvétve történik egy-egy bűncselek
mény a község területén.
Részletes beszámolót készített a község közrend-közbiztonsági helyzetéről, így nem kívánja
kiegészíteni, de szívesen válaszol a kérdésekre.
Tóth Éva pol2ármester:
Az elmúlt időszakban egy bűncselekmény fordult elő a községben, amely esetben a rendőr
ség rövid időn belől megtalálta az elkövetőket. Megköszönte az eredményes felderítő mun
kát.
Dr. Joó István jegyző:
A beszámolóban szerepel, hogy összesen 6 esetben lopás és 4 esetben lakásba való betörés
történt, amely adatok nagyon kedvezőek a településre vonatkoztatva.
A felderítési mutató a hevesi járáshoz viszonyított adatokat tartalmazza?
Ferencz Zoltán őrsparancsnok:
A nyomozás-eredményességi mutató a hevesi járásban felderített hűncselekményekre vonat
kozó adatotjelenti, nincs külön adat Hevesvezekény településre vonatkozóan.
Dr. Fenyves Tibor képviselő:
Az önkormányzat és a lakosság nevében is megköszönte a rendőrség munkáját, amit a köz
biztonság minél eredményesebb biztosítása érdekében végeznek.
Mindenki azt szeretné, ha nem lenne vagyon elleni bűncselekmény, amit nehezen lehet kivé
deni. A lakosság érdekeit figyelembe véve a 6 eset is soknak számít.
A környező települések helyzetét ismerve, elmondható, hogy Hevesvezekény községben elég
jó a közbiztonság.
.

Tóth Éva polEármester:
A közelmúltban történt bűncselekmény felderítésében, az elkövetők azonosításában nagyban
segített a térfigyelő kamera felvételének megtekintése.
Ferenez Zoltán őrsparancsnok:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a rendőrség igyekszik feladatait minél eredménye
sebben teljesíteni amuk ellenére, hogy folyamatos létszámhiánnyal küzdenek. Az ismert tár
sadalmi körülmények miatt a határvédelemben is feladatot kapnak, így rendszeresen 8 fő
hiányzik a területen szolgálatot teljesítő állományból.
Tóth Éva pol~ármester:
Megköszönte a beszámoló elkészítését. Javasolta a község közrend- és közbiztonsági helyze
téről szóló beszámoló elfogadását.
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Az elhangzott javaslatra az Onkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 5 igen sza
vazattal az alábbi határozatot hozta:
(A szavazásban 5 képviselő vett részt)
32/2017. (VI. 20.) Képviselő-testületi határozat:
Hevesvezekény Községi Onkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, He
vesvezekény település közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót.
(A beszámoló csatolva ajegyzó’könyvhöz.)
Határidő: azoimal
Felelős: Tóth Eva
polgármester
Ferencz Zoltán Kiskörei Rendőrőrs ó’rsparancsnoka 16Ü_órakor távozott a Képviselő
testület üléséről.

2. napirendi pont:
Beszámoló a településen 2016. évben vé2zett védőnői tevékekenvsépről
Tóth Éva polEármester:
Megkérdezte Juhászné Boros Márta védőnőt, hogy az írásban elkészített beszámolót kívánja
szóban kiegészíteni vagy nem?
Juhászné Boros Márta védőnő:
Elmondta, hogy a 2016. évhez hasonlóan a 2017. évben is helyettesítést kell ellátnia másik
körzetben, ezért Hevesvezekény községben kéthetente 1 napot tud dolgozni.
A helyettesítéssel ellátott körzet sokkal nagyobb, mint a Tarnaszentmiklós-Hevesvezekény
körzet, így az ellátandók létszáma is lényegesen magasabb.
Br. Fenyves Tibor képviselő:
Juhászné Boros Márta védőnő feladatainak ellátásához sok erőt, egészséget kíván.
Tóth Éva polEármester:
Megköszönte a beszámoló elkészítését. Javasolta a településen 2016. évben végzett védőnői
tevékekenységről szóló beszámoló elfogadását.
Az elhangzott javaslatra az Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 5 igen sza
vazattal az alábbi határozatot hozta:
(A szavazásban 5 képviselő vett részt)
33/2017. (VI. 203 Képviselő-testületi határozat:
Hevesvezekény Községi Onkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, a
2016. évben végzett védőnői munkáról szóló beszámolót.
(A beszámoló csatolva ajegyzőkönyvhöz.)
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Eva
Polgármester
Juhászné Boros Márta védőnó’1&-’~-órakor távozott a Képviselő-testület üléséről.
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3. napirendi pont:
Beszámoló a 2016. évben vé&zett házi szociális gondoskodási tevékenység
ellátásáról
Tóth Éva polEármester:
Megkérdezte Olálmé Lengyel Anikó házi szociális gondozót, hogy az írásban elkészített be
számolót kívánja szóban kiegészíteni vagy nem?
Oláhné Lengyel Anikó házi szociális «ondozó:
Az írásbeli beszámolóhoz nines kiegészítése.
Dr. Fenyves Tibor képviselő:
Az írásbeli beszámolóban szereplő adatokból látható, hogy folyamatosan csökken az étkezte
tést igénybe vevők száma. Mi lehet az oka, hogy a 2012. évi 39 fő étkezőből, 2016. évre 17
fő igénylő maradt?
Sok idős ember elhalálozott, és sokan lemondtak az ellátás igénybe vételéről. Miért?
Az étkeztetés biztosítása 2017. június 1. napjától új szolgáltató megbízásával történik. Mi a
véleménye az igénylőknek a minőség és mennyiség tekintetében?
Oláhné Lengyel Anikó házi szociális gondozó:
Az étkeztetést igénylők többsége idős ember. Az elmúlt évek során valóban sokan elhaláloz
tak. A szolgáltatás biztosításának lemondása nemjellemző.
Az új szolgáltató által biztosított étkeztetés minősége és niemiyisége elfogadható. Természe
tesen vannak különböző vélemények, mindenkinek más az ízlése. Az átányi óvoda konyhájá
ról hozott ebédet jobban el tudták fogadni az embereknek, mivel háziasabb ízekkel főznek.
Hosszabb idő kell ahhoz, hogy az emberek hozzászokjanak az Új szolgáltató által készített
ételek ízvilágához.
Tóth Éva polgármester:
Megköszönte a beszámoló elkészítését. Javasolta a 2016. évben végzett házi Szociális gon
doskodási tevékenység ellátásáról szóló beszámoló elfogadását.

Az elhangzott javaslatra az Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közü’ S igen sza
vazattal az alábbi határozatot hozta:
(A szavazásban 5 képviselő vett részt)
34/2017. (VI. 20.) Képviselő-testületi határozat:
Hevesvezekény Községi Onkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, a kö
zségben végzett szociális alapellátási feladatokról (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés)
szóló beszámolót.
(A beszámoló csatolva ajegyzó’könyvhöz.)
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Eva
polgármester
OláhnéLengyelAnikó házi szociális gondozó 16v-órakor távozott a Képviselő-testület ülé
séről.
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4. napirendi pont:
Javaslat Hevesvezekény Közsé2i Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének
módosítására
Tóth Éva pol2ármester:
Hevesvezekény Községi Onkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Sza
bályzatáról szóló 10/2013. (XII. 20.) öitkormányzatirendeletének módosítására a rendelettervezetet a Képviselő-testület tagjai megkapták. Az Ugyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet
megtárgyalta. Kérte a Képviselőktől a vélemények, javaslatok elmondását.
Morvai Tamás képviselő:
Az Ugyrendi Bizottság tárgyalta a 4.) napirendi pont anyagát, és a Szervezeti és Működési
Szabályzat módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testület
felé.
Dr. Joó István jegyző:
Az Onkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása szükséges, mivel az Ön
kormányzat szakágazati besorolását, valamint alaptevékenységének kormányzati funkciók
szerinti besorolását nem teljes körűen tartalmazza.
A kihirdetett rendeletet a Magyar Allamkincstár Heves Megyei Igazgatóságára meg kell kül
deni, hogy a törzskönyvi bejegyzés megtörténjen.
Tóth Éva polgármester:
Javasolta Hevesvezekény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Mű
ködési Szabályzatáról szóló 10/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
szóló rendelet-tervezet elfogadását.
Az elhangzott javaslatra az Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 5 igen sza
vazattal az alábbi rendeletet alkotta (A szavazásban 5 képviselő vett részt):
Hevesvezekény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (VI. 21.) önkormányzati rendelete
Hevesvezekény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendele
tének módosításáról
(A rendelet csatolva ajegyzőkönyvhöz!
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5. napirendi pont:
Javaslat Hevesvezekény önkormányzat költségvetési szerynél alkalmazandó élelmezési
normáról és térítési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Tóth Éva polgármester:
Hevesvezekény Községi Onkormányzat költségvetési szervnél alkalmazandó élelmezési
normáról és térítési díjról szóló rendelet megalkotása vált szükségessé. A étkeztetést az Ozi
risz Vendéglátó KR. (5000. Szolnok, Nagysándor József űt 36.) biztosítja, a
Jászszentandáson üzemeltetett konyháról.
A szolgáltató az élelmezési normákról és térítési díjakról adatot szolgáltatott.
A rendelet-tervezet elfogadása a Képviselő-testületi ülésen mindenképpen szükséges ahhoz,
hogy 2017. július 1. napjától alkalmazható legyen az Új élelmezési norma és térítési díj, va
lamint állami normatíva igénylésére legyen lehetőség 2017. október hónapban.
Morvai Tamás képviselő:
Az Ugyrendi Bizottság tárgyalta az 5.) napirendi pont anyagát, és Hevesvezekény
önkormányzat költségvetési szervnél alkalmazandó élelmezési normáról és térítési díjról
szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását javasolja Képviselő-testület felé.
Tóth Éya polgármester:
Javasolta Hevesvezekény Községi Onkormányzat költségvetési szervnél alkalmazandó élel
mezési normáról és térítési díjról szóló rendelet-tervezetének elfogadását.
Az elhangzott javaslatra az Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 5 igen sza
vazattal az alábbi rendeletet alkotta (A szavazásban 5 képviselő vett részt):
Hevesvezekény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017. (VII. 01.) önkormányzati rendelete
Hevesvezekény Községi Önkormányzat költségvetési szervnél alkalmazandó
élelmezési normáról és térítési díiról
(A rendelet csatolva ajegyzó’könyvhöz!

6. napirendi pont:
A Hevesvezekényi Gyermeksziget Óvoda Alapító Okiratának módosítása, és
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának elfogadása
Dr. Joó István jegyző:
A Gyermeksziget Ovoda Alapító Okiratának módosítása szükséges, mivel a „Gyermekétkez
tetés köznevelési intézményben”, „Munkahelyi étkeztetés” és „Szociális étkeztetés” alapte
vékenységek kormányzati fbnkció szerinti megjelölése átkerült az Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatának 4. sz. mellékletébe (,‚Az önkormányzat szakágazati besorolása,
valamint alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása”), amelyet a Képvi
selő-testület az 5. napirendi pont keretében megalkotott rendelettel fogadott el.
A Gyermeksziget módosító okiratát, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot a Magyar Allamkincstár Heves Megyei Igazgatóságához meg kell küldeni.
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Tóth Eva poI~ármester:
Elmondta, hogy legújabb információi szerint az önkormányzat tálaló konyháját nem kellett
volna 2017. január 1. napjától a Gyermeksziget Óvodához integrálni, csak akkor, ha főző
konyha üzemel. Az önkormányzat tálalókonyhát üzemeltetett.
Azt Atányi Ovoda konyhájáról Volt biztosítva az étkeztetés. Mindenki meg Volt elégedve,
sajnos változtatni kellett. A Magyar Allamkincstár Heves Megyei Igazgatósága írásbeli meg
keresésben jelezte, hogy önkormányzatok egymás között nem számlázhatnak szolgáltatás
igénybevételét. Az Önkormányzatnak ezért kellett intézkedni, hogy az étkeztetést máshonnan
biztosítsa, és az Ozirisz Vendéglátó Kft-t (5000. Szolnok, Nagysándor József út 36.) bízta
meg. A számlázással nines probléma. Az étel mennyisége most talán kevesebb, de elfogadha
tó.
Dr. Fenyves Tibor képviselő:
Nem lehetett volna valamilyen formában maradni a korábbi megoldás mellett, és továbbra is
az Atányi Ovoda konyhájáról szállítani az ételt?
Tóth Éva polgármester:
Atányi Ovoda Konyhájáról csak abban az esetben lehetett volna továbbra is az étel szállí
tását megoldani, ha Kft. formájában üzemel tovább.
Javasolta a Hevesvezekényi Gyermeksziget Ovoda Alapító Okiratának módosítását, és
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának elfogadását.
Az

Az elhangzott javaslatra az Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 5 igen sza
vazattal az alábbi határozatot hozta:
(A szavazásban 5 képviselő vett részt)
35/2017. (VI. 20.) Képviselő-testületi határozat:
Hevesvezekény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, a He
vesvezekényi Gyermeksziget Ovoda Alapító Okiratának Módosító Okiratát, valamint a mó
dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt a Módosító Okirat, és az egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okirat Magyar Allamkincstár Heves Megyei Igazgatóságához történő meg
küldésére.
(A Módosító Okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat csatolva a jegyzőkönyvhöz.)
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Joó István
jegyző

7. napirendi pont:
Döntés a közintézmények ener~iahatékonysápi feladatellátására
beérkezett ajánlatokról
Dr. Joó István jeayző:
Az Onkormányzatnak kötelező feladata a kőzintézmények energiahatékonysági feladatainak
végrehajtása, amiről g Képviselő-testület a 2017. május 23. napján tartott ülésén már tárgyalt.
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A Képviselő-testület elé három árajánlatot terjesztett, amelyek közül Sourcing Hungary
Szolgáltató Kft. (1138. Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.) képviselőivel tárgyalt a szerző
dés megkötése céljából. Az árajánlat 40.000 Ft/hónap ± AFA, bruttó 50.800 Ft, éves szinten
609.600 Ft volt.
Az ajánlatban két lehetősé~ közül lehet választani:
1.) teljes körű szolgáltatás esetén, megbízási díj: 30.000 F/hónap+AFA (bruttó 38.000 E/hó)
Egy évre szólna a szerződés.
2.) ötévente energia-megtakarítási intézkedési terv készítésének támogatására, megbízási díj:
20.000 FT+AFAJépület; műszaki adatlap megléte esetén, 40.000 FT+AFA/épület; mű
szaki adatlap hiánya esetén. Az ajánlat csak terv készítésére vonatkozik.
A feladat végrehajtása a gyakorlatban nagyon sok munkát jelent, ezért célszerű a Kft. megbí
zása.
A 2017. évben a II. félévre 180.000 Ft±AFA kiadás fedezetét kell biztosítani, az elsőként
elmondott lehetőség igénybevétele esetén, amelynek elfogadását javasolja a Képviselőtestületnek.
Tóth Éva polEármester:
Az Onkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére kell kifizetni a 30.000 Flhónap+AFA
összeget, ami nem jelent gondot. Mindenképpen intézkedni kell a közintézmények energiaha
tékonysági feladatainak végrehajtására, mivel kötelező feladatként van meghatározva az ön
kormányzatok számára.
‚

Dr. Joó István jeíwző:
Az önkormányzatok számára 2017. március 31. határidő volt meghatározva az energiahaté
konysági feladat végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megtételére, amely határidőt
meghosszabbították. Az adatokat fogadó informatikai rendszer kiépítése 2017. június hónap
ban lezárni, és ellenőrizni fogják az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését.
A feladat megvalósítására az állami költségvetés pénzügyi támogatást nem biztosít.
A szerződés-tervezetben a rendes felmondási ideje 24 hónapban van megjelölve, amelynek
módosítását 12 hónapban javasolja megállapítani, a Kft. képviselőjével történt egyeztetés
alapján. Az egy éves időtartam leteite után lehet újból tárgyalni a szerződés meghosszabbítá
sáról, vagy felbontásáról.
Morvai Tamás képviselő:
A telj es körű szolgáltatás minden önkormányzati épületre vonatkozik?
Dr. Joó István jegyző:
A szerződés alapján minden önkormányzati épületre vonatkozik a teljes körű szolgáltatás,
fliggetlenül attól, hogy hány épületről van szó.
Az Onkormányzatnak csak az lesz a feladata, hogy a kiállított számla összegét kifizeti. A
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. végez el minden munkát.
Morvai Tamás képviselő:
A teljes körű szolgáltatásra vonatkozó árajánlat elfogadását javasolta.
Tóth Éva poluármester:
Javasolta, hogy a Képviselő-testület a közintézmények energiahatékonysági feladatainak
megvalósításával a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t (székhely: 1138. Budapest, Madarász
Viktor utca 47-49.) bízza meg, teljes körű szolgáltatás teljesítésére, az árajánlat szerinti
30.000 Ft/hónap+AFA, azaz Harmincezer Forint/hónap + ÁFA megbízási díjért.
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A szerződés-tervezetben a „IV. A szerződés hatálya és határidői” meghatározásánál „rendes
felmondással 24 hónapig” szövegrész, „rendes felmondással 12 hónapig” szövegrészre mó
dosuljon.
Kérte a Polgármester felhatalmazását a „SZERZODES közintézmények energiahatékonysági
feladatainak támogatása” szerződés-tervezet, javasolt módosítás átvezetését követő aláírásá
ra.

Az elhangzott javaslatra az Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 5 igen sza
vazattal az alábbi határozatot hozta:
(A szavazásban 5 képviselő vett részt)
36/2017. (VI. 20.) Képviselő-testületi határozat:
Hevesvezekény Községi Onkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közintézniények
energiahatékonysági feladatainak végrehatására vonatkozóan beérkezett árajánlatot és szer
ződés tervezetet.
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a közintézmények energiahatékonysági feladatai
nak megvalósításával a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t (székhely: 1138. Budapest, Ma
darász Viktor utca 47-49.) bízza meg, teljes körű szolgáltatásteljesítésére, az árajánlat szerin
ti 30.000 Ft/hónap+AFA, azaz Harmincezer Forint/hónap ± AFA megbízási díjért.
A szerződés-tervezetet a „IV. A szerződés hatálya és határidői” meghatározásánál „rendes
felmondással 24 hónapig” szöveg helyett „rendes felmondással 12 hónapig” szövegrészre
történő módosítással fogadja el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a „SZERZŐDÉS közintézmények ener
giahatékonysági feladatainak támogatása” szerződés-tervezet, javasolt módosítás átvezetését
követő aláírására.
Határidő: azormal
Felelős: Dr. Joó István
jegyző
8. napirendi pont:
E2yéb ügyek, indítványok, bejelentések.
Dr. Fenyves Tibor képviselő:
Az Onkormányzat által benyújtott pályázatokkal kapcsolatban érdeklődött.
Tóth Éva polgármester:
A két ülés közötti időszakban végzett munkáról szóló tájékoztatót a napirendi pontok előtt
kívánta elmondani, de a napirendek felcserélése miatt ebben a napirendi pontban kerül rá sor.
A „Jó tanuló” pályázati felhívás megjelent, amely a község internetes honlapján is olvasható,
a benyújtási határidő 2017. június 30. napja. A felosztható pályázati keretösszeg 100.000 Ft,
ami a 2017. évi költségvetésben kiadásként betervezésre került.
A Hevesi József Altalános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Körzeti Tagiskolájában a
mai napon volt évzáró. Jó volt hallani, hogy Hevesvezekényről bejáró tanulók között sokan
kitűnő eredménnyel végezték el tanulmányaikat.
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Mindenki előtt ismert, hogy néhai Balogh Sándorné Hevesvezekény község díszpolgára elha
lálozott. A díszpolgári Cím adományozásáról szóló önkormányzati rendelet nem tartalmaz
temetési költségek kifizetésére vonatkozó rendelkezést. Javasolta, hogy az önkormányzat
néhai Balogh Sándorné nyugdíjas polgármestert tekintse saját halottjának, és a temetésével
kapcsolatban felmerülő teljes költség kifizetését (148.200 Ft) vállalja át, a családdal történt
egyeztetést követően.

Az elhangzott javaslatra az Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 5 igen sza
vazattal az alábbi határozatot hozta:
(A szavazásban 5 képviselő vett részt)
37/20 17. (VI. 20.) Képviselő-testületi határozat:
Hevesvezekény Községi Onkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy
néhai Balogh Sándorné nyugdíjas polgármestert, a község díszpolgárát Hevesvezekény Kö
zségi Onkormányzat saját halottjának tekinti.
Az elhunyt temetésével kapcsolatban felmerülő teljes költség kifizetését az önkormányzat
átvállalja az elhunyt családjától.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Eva
polgármester
Tóth Éva pol~ármester:
A gyermeknap rendezvényeinek lebonyolítása során problémát jelentett a zenei hangosítás
megoldása. Jó lenne az Onkormányzatnak hangfalakat és egyéb kapcsolódó felszereléseket
vásárolni. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma színpadi technikai berendezések beszerzé
sének támogatására pályázatot írt ki, amely esetében 60 %-os támogatási összegre lehet szá
mítani, az önkormányzatnak 40 %-ot kell kifizetni. A pályázat benyújtási határideje 2017.
június 23., az általunk tervezett összeg 150.000 Ft (2 db hangfal, mikrofon, keverőasztal,
beépített hangszóró, teljesítménye 75 W).
Dr. Fenyves Tibor képviselő:
A 75 W-os hangfal szabadtéren is jól használható, elegendő a teljesítmény?
Tóth Éva polEármester:
Remélhetőleg elég lesz a 75 W-os teljesítmény, mert szakmailag hozzáértőktől kért véle
ményt az ügyben. A pályázat beadásáig további információkat kér a megfelelő hangfalak
beszerzése érdekében.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az orvosi rendelő felújítására benyújtott pályázat
kedvező elbírálása megtörtént, a napokban a kivitelezéssel kapcsolatban is történnek tárgya
lások, a Fejlesztési Nonprofit KU. képviselőivel. A kivitelezés várhatóan 2017. augusztusszeptember hónapban megkezdődik, és év végéig befejeződik. A felújítási munkálatok idejé
re az Orvosi rendelőt át kell költöztetni a Toldi Közösségi Térbe.
A Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Körzeti Tagiskolájában 6 fő
hevesvezekényi tanuló ballagott, 2017. június 17. napján.
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A Hevesi Vágta elnevezésű rendezvényen is részt vett, 2017. június 17. napján.
Megbeszélést folytatott Szabó Zsolt országgyűlési képviselővel, aki elmondta, hogy a régi
iskola épület felújítására benyújtott önkormányzati pályázat első körös elbírálása megtörtént.
Az épület belső felújítása valósulhat meg. A külső felújításra is be van adva az energetikai
pályázat, de aimak elbírálása az őszi hónapokban várható.
Morvai Tamás képviselő:
Milyen összegről szól az orvosi rendelő felújításának pályázata?
Tóth Éva po1~ármester:
Az orvosi rendelő felújításának pályázata közel 33.000.000 Ft összegre vonatkozik, amely
nek támogatottsága 100 %-os mértékű.
A régi iskola épületének belső felújítására elnyerhető pályázati összeg 18.000.000 Ft, ami
szintén 100 %-os támogatottságot jelent.
A megüresedett jegyzői állás betöltése érdekében pályázat kiírására került sor, a pályázatok
benyújtási határideje 2017. június 26. Tudomása szerint jelenleg 1 fő nyújtott be pályázatot.
A pályázatok véleményezésére 2017. június 27. napján kerülhetne sor a Hevesvezekényi
Képviselő-testület részéről. A megbeszélésen kialakult véleményt a 2017. június 30. napján
tartandó együttes Képviselő-testületi ülésen mondják majd el.
A Tisza-Tarna-Rima-Mente Leader Egyesületnek elnökségi tagjaként elmondta, hogy 2017.
augusztus hónapban három pályázati lehetőség várható, amelyekről tájékoztatja majd a Kép
viselő-testületet.
Gönczi Mihály átányi polgármester úrral közösen elmentek Tenk község polgármesteréhez,
Szopkó Tamás úrhoz, aki tárgyalni kívánt a 2013. évről áthúzódó anyagi jellegű rendezetlen
ügyekről. A tenki polgármester szerint 2013. évben a közösségi célú kisbusz Tenkről átjárt
Atányba, amely költséget nem számoltak el, viszont az átányi közösségi kisbusz Tenkre tör
ténő közlekedését viszont elszámolták.
A Közös Hivatal költségvetéséből fizették az átányi hivatal informatikai feladatokkal kapcso
latos költségeket. A tenki és a hevesvezekényi hivatalban végzett informatikai feladatok vég
rehajtását az érintett önkormányzatoknak saját maguknak kellett finanszírozni.
(iönczi MiMly átányi polgármester szerint a 2013. év pénzügyileg zárszámadással lezárásra
került 2014. évben, amelyet a tenki önkormányzat is elfogadott, ezért nem indokolt az ügyek
újratárgyalása. Elmondta, hogy a tenki önkormányzat tartozik az átányi önkormányzatnak a
közös hivatal fenntartási költségeivel kapcsolatban, amelynek összege a zárszámadás elfoga
dásával egyidejűleg megállapításra és elfogadásra került. Hevesvezekény Onkormányzatának
nincs érintettsége ebben az ügyben, rendezzék le egymás között a vitás kérdéseket.
Atány Község Onkormányzatának pénzügyi tartozása van a 2016. évről Hevesvezekény Kö
zség Onkormányzata felé, 1.250.000 Ft összeggel, amitjó lenne, ha rendeznének.
Dr. Joó István je~vző:
Nagyon érdekesnek tartja a kialakult helyzetet, biszen minden évben elfogadásra került a
mérlegbeszámoló, amelyben meghatározásra került, hogy kinek hova, milyen jogcímen van
tartozása, és azt hogyan egyenlíti ki.
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Több tárgy nem lévén az polgármester 1 7~-~ órakor az ülést bezárta
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