
JEGYZÖKÖNYV

Készült: Majosháza Község Önkormányzata Képviselö-testületének a Községháza Dísztermében, 2020.
szeptember 22-én 17 órai kezdettel megtartott rendes. nyílt üléséről.

Jelen vannak:

valamint:

Zsiros Viktor

Szabóné Résö Szilvia

Becze János

Borbás Anna

dr. Kováts Lajos
Kovácsné Atkári Timea
Marótí István

dr. Kiss István

Hebóné Dull Ibolya Mária
Kovács Aliz Réka
Tóíh Krisztina

Kovács Sándomé

polgármester
alpolgármester
képviselö
képviselö
képviselö
képviselö
képviselö
aljegyzö
igazgatási osztályvezető
bemházási és müszaki osztályvezetö
pénzügyi elöadó

jegyzökönyvvezetö

Zsiros Viktor polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testtilet ta^iait, a Hivatal munkatársait, és a
meghívott vendégeket. Megállapítom, bogy a. Képviselo-testület 7 fővel határozatképes. Javaslatot
tennék a jegyzökönyv-hitelesíto személyekre az alábbi határozati javaslattal: Majosháza Község
Önkormányzatának Képviselö-testülete az ülésjegyzökönyvének hitelesítőjeként Szabóné Réső Szilvia
alpolgármestert és Borbás Anna képviselőtjelöli meg. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselö-testulet 7 igen, O nem, O tartózkodással hozza ineg alábbi határozatát.

7S/2020. IX. 22. számú Ké viselő-testületi határozat

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselö-testülete az ülés jegyzökönyvének
hitelesítöjeként Szabóné Résö Szilvia alpolgármestert és Borbás Anna képviselöt jeloli
meg.

Haíáridő: azonnal

Felelös: Képviseiö-testület

Zsiros Viktor polgármester: A napirendí pontok kiküldésre kerültek, ezzel kapcsolatban kérdés? /Nem
hungzik el. / Akkor kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását: Majosháza Közséj
Önkormányzatának Képviselö-testülete az ülés napirendi pontját az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Javaslat a Majosházai Napraforgó Ovoda 2019/2020-as nevelési évben végzett tevékenységéröl

szoló beszámoiojának, illetve a 2020/202 1 -es nevelési évre vonatkozó Munkatervének elfogadására
2. Javaslat a Bursa Hungarica Felsöoktatási Onkormányzati Osztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához

történö csatlakozásra és pályázat kiírására
3. Javaslat "Központi orvosi ügyelet ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás meginditására
4. Javaslat főépítész megbízására
5. Javaslat a "Majosháza, útkarbantartási munkáinak elvégzése" tía-Q'ú beszerzési eljárás

eredményének megállapítására
6. Javasiat kormányzati funkciók törzskönyvi nyilvántartásba véíelének kezdeményezésére
7. Javaslat az RSD Parti Sáv Onkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módositására
8. Javaslat a zöMfelületi karbantartási feladaíok elvégzésére
Akí ezzel egyetért, kézfelemeiésseijeiezze.

A Képviselö-tesiüiei 7 igen, O nem, O tartózkodással hozza meg alábbi határozatát.



79/2020. IX. 22. számú Ké viselö-testiileti határozat

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselö-testiilete az ülés napirendi pontját az
alábbiak szerint állapitja meg:

I. Javaslat a Majosházai Napraforgó Ovoda 2019/2020-as nevelési évben végzett
tevékenységéről szóló beszámolójának, illetve a 2020/2021-es nevelési évre
vonatkozó Munkatervének eltogadására

2. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Onkormányzati Osztöndijrendszer 2021.
évi fordulójához történö csatlakozásra és pályázat kiírására

3. Javaslat "Központi orvosi ügyelet ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás
megindífására

4. Javaslat föépííész megbízására
5. Javaslat a "Majosháza, útkarbantartási munkáinak elvégzése" tárgyú beszerzési

eljárás eredményének megállapítására
6. Javas!at kormányzati funkciók törzskönyvi nyilvántartásba vételének

kezdeményezésére
7. Javaslat az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának

inódosítására

8. Javasiaí a zöldfelületi karbantartási feladatok elvégzésére

Haíáridő: azonnal

Felelős: Képviselö-íestület

Zsiros Viktor polgármester: Ugy tudom, hogy Alpolgármester asszony szeretne napirendi pontok elött
felszóialnÍ.

Szabóné Réső Szilvia alpolgármester: Köszönöm szépen. En csak azt szeretném mondani
Polgánnester úrnak és képviselötársaimnak, hogy kicsit elkeseredéssel vagyok. Tizenegy hónapja
vagyunk megválasztva, és Dgy gondolom, hog^r a faluban nagyon sok fejlesztés nem történt. Elövettem
a papfrokat. amikor az önkormányzati választás volt. Nagy elánnal indultunk, és a falu sok bizalmat
szavazott Polgármester úrnak és ennek a testületnek, és úgy látom, hogy nagyon sok mindent nem
fogialkozunk a faluval. A Zrínyi utca 61-ben semmi nem történik. Nem tudom, hogy a hamvak
egyáltalán el vannak-e temetve. Az utak nincsenek rendbe téve. A virágok el lettek ültetve. én azokat
egyszer láttam meglocsolni, tönkre is mentek. A falu nagyon-nagyon szemetes. A gazzal most már
bírunk, amióta a Jani csÍnálja. AmÍkor PoÍgármester úr szabadságon volt, egyszer a közterület-
felügyeiövel végig mentem a faliiban, és megnéztük az elhanyagolt gazos területeket ís, és találtunk
oiyaí, ami nagyon parlagfúves. Lefényképezte, nem tudom tovább kerü]t-e, de az még mindig ott van.
Azt mondták, ha parlagfü van, azt azonnal vágni kdl. Több mint egy liónapja ott van az udvaron és
nincs levágatva. Az Ovoda elökertje elhanyagolt, a kerítés tíszta rozsda. Ez nemtörödömség, hanyagság.
Ezt a JózsÍ, az ottani gondnokunk miért nem tudja megcsÍnálni, nem tudom elképzelni se. A temetöben
befejezmk, amit az elözö testiilet elkezdett, de az is balesetveszélyes. Polgármester úrral már beszéltünk
s'áÍa. Azt is bc kellene normálisan fejezni, merí az sincs befejezve. Egyedül a Szabadidö parkot csináltuk
meg, az is készen van már nagyon régen, de nincs átadva. Nem tudná ez a tesítílet összekapni magát és
dolgozni? Nagyon szívesen segítek Polgármester úmak. En már annyiszor felajánlottam, hogy adjál
munkát, adjái feladatot, mert én csak akkor tudok segíteni, ha feladatot adsz. Nyugodtan adjál munkát,
és ferheljél, mert nem főállásban csinálod, és nehéz. Mutassuk már meg ennek a falunak, hogy érttlk
vagyunk. Szeressenek itt élni az emberek, szeressenek itt lenni, és ne mindig csak a rosszat kapjuk.
Kicsit meg is értem a falut, hogy a rosszat kapjuk, mert nem látják, hogy történne valami. Itt vannak a
járdák, nem Íehet rajtuk menni. Ulünk a pénzen. Mindent nem lehet ráfogni a vírusra. Voitjó 3 hónap
esetleg, aniikor nem tLidtiink semmít csinálni. ValamÍ íörténjen már, szépítsük meg a falut. Eddig az volt
az előző testületnél, hogy nincs pénzünk. Most van pénz, nem tudom, mi nincs. Ennyit szerettem volna.
A többi testuleti tagok ehhez, hogy állnak? Mi legyen?



Kovácsné Atkári Timea képviselő: A játszóteret már az előző testület is meg akarta csinálni. Nem
nyertünk a pályázaton, azzal a lendülettel indulni kellett volna, mert megint eltelik egy év. Megnyertük
azokat az eszközöket Ís, nem tudom, hogy mennyi a telepítésí határidö.

Zsiros Viktor polgármester: Reflektálnék ezekre a dolgokra. A pályázatoknál nem azt mondták, hogy
nem nvertünk, hanem tartaléklistáratettek minket, és azért nem kezdtünk el foglalkozni vele.

Kovácsné Atkári Timea képviselő: Aztjelenti, hogy nem nyertünk.

Zsiros Viktor polgármester: Nem aztjelenti. Beszéltem ez ügyben a pályázatíróval, és azt mondta,
hogy ne kezdjünk el azonnal költeni ajátszótérre, mert 6 még mindig látja az esélyét, hogy fogunk erre
pénzt kapni. Ha most megcsináijuk, és nyerünk rá pénzt akkor mít csinálunk?

Kovácsné Atkári Timea képviselő: Es ha nem?

Zsiros Viktor polgármester: Akkor tavasszal rögtön nekiállunk.

Kovácsné Atkári Timea képvisetö: Nekunk egyetlen elutasított pályázatunk nincs az alapítványnál,
hanem tartaléklistára tettek, és soha nem kaptunk pénzt, csak most kaptunk először, hogy nyertünk.
Kérdezd meg, hogy hányadik helyen vagyunk tartaléklistán.

Kováes Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezető: Az nincs így besorolva, hogy hányadik a
település a lístán.

dr. Kiss István aljegyző; Más a pályázat egy alapítványnál és más egy önkormányzatnál.

Becze János képviselő: A doktor ún'al szemben ajárda tény, hogy nagyon rossz. Azzal kellene kezdeni.

clr. Kiss István aljegyző: Félreértés ne essék, mindent ]ehet. Azért itt szokott lenni képvíselöi értekezlet.
Nem Polgárniesterúrnakkell egy személyben eldöntenie ezeket. Ajavaslatokatmeg lehettenni testületí
ülésen most is, meg lehetett volna tenni korábban a 1 1 hónap alatt is. A Hivatal akkor tud intézkedni, ha
megvan a döntés. Az is fontos, ami a buszvárónál felmerült a közmeghallgatáson. Egyhangú döntéssel
át lett he'yeztetve, aztán volt egyetértés a hozzászólókkal, hogy minek kellett áthelyezni. A testület
rakatta át, egyhangúlag így döntött. Minden témábanjó lenne egységet alkotni, és nem utólag kitalálni,
hogy ezt másképp lehetett volna. Mindent lehet, de a gazdálkodásért Polgármester úr a felelös.
Megértem a tartalékiistánál a hozzáállást, de azért az országgyülési képviselö úrra számítva lehet hogy
más témákaí kell elötérbe helyezni, amig az adott pályázat nincsen véglegesen elutasítva. A
semmíítevéstől messze áll a testület is, meg az önkonnányzat is. Persze lehetne aktívabban is, de 1e kell
ü3ni, és megbeszélni a kulönbözö ötleteket, hogy tudjuk, milyen irányba mozduljunk.

Zsiros Viktor polgármesíer: Pontonként azért nem mennék végig, de foguiik vele foglalkozni. Eddig
.;s volt nagyjából mindegyikrö! szó. Jobban ráfekszilnk a dologra.

dr. Kiss István aljegyző: Még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a napirendek már el iettek fogadva,
de a bizottsági ulésen elhangzottakat is felírtuk, egy-kettöre már reflektáltunk is. Azokról is lehet
beszélni. de ha kérhetem, ne az októberi testületi ülésen, hanemjóval előtte, hogy azt a témát, amiröl
ágy gondolják, eio tudjuk készíteni. Amit a Bizottsáe kifejezetten kért, hogy az októberi ülés napirendi
pontjai között szerepeljen, azt természetesen elökészítjük. Volt olyan tegnap felmemlt téma, ami
hosszabb távú, és arrói is lehetne akár egy képviselöi értekezlet keretében beszélnÍ. Szeretném mondani
Jegyzö úr nevében is, hogy ha elöre meglenne az egyetértés, akkor nÍncs kérdés, hogy a Hivatalnak mit
kell tennie, milyen irányba induljon.

Zsiros Viktor polgármester: Akkor térjünk rá a napirendi pontok tárgyalására.



1. JavasIataMa'osházaiNa rafor"ó0voda2019/2020-as nevelésiévbenvé zetttevéken sé éről
szóló beszámoló'ának illetve a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó Munkatervének
elfo adására

Zsiros Viktor polgármester: Az írásos anyagot megkaptuk. Kérdés?

Kovácsné Atkári Timea képviselő: Tegnap a bizottsági ufésen feltettük kérdéseinket.

Zsiros Vikíor polgármester: Még egyszer feltennétek a kérdéseiteket? Anita majd válaszol.

Kovácsné Atkári Timea képviselő: Alapvetöen a fö problémánk az volt, hogy nem tudtuk pontosan,
hogy ötven fös, vagy hatvan fös az Ovoda? IIletve, hogy hány nem majosházi gyermek van beiratkozva
az Ovodába? Ehhez kapcsolódóan majoshází gyermek, akinek az anyukája dolgozik, mÍért nem kerülhet
be?

Pap Anita óvodavezető: Az alapító okiratunk szerint ötven fö, amiben maximalizálva volt a
gyemieklétszám, és én ehhez mérten ötveneg^' gyermeket veítem fel. A belsö ellenörnek írtam egy
hivatalos e-mailt, amiben kértem a segítségét, hogy kell-e móclosítani az alapító okiratot, vagy hogyan
veheíek fel gyenneket. Most derült ki a héten, hogy a nyáron született eg^'r döntés, hogy hatvan före
emelte fe! a testület a létszámot. Nekünk en'öl nem volt tudomásunk.

ch\ KÍss István aljegyző: Ez nem most demlhetett ki, mert tavaly is így volt.

Pap Anita óvodavezető: Azt tudom, hogy tavaly így volt.

dr. Kiss Isfván aljegyző: Akkor nem volt meglepetés a tavalyi év alapján.

Pap Anita óvodavezető: A tavalyi év az rendben van.

di\ Kiss István aijegyző: De akkor az idei év sem volt meglepetés a tavalyi év alapján.

Lpap Anita óvodavezeíö: TavaÍy 84 százalékon működtünk a 41 gyermekkel. Ez az Ídén derült ki, mert
51 gyermek van az Ovodában és van egy sérült gyermek is, és nem kell alapító okiratot módosítani.

dr. Kiss IstvÁn aljegyzŐ: Ezt nem mi találjuk ki, hanem az Ovoda. hogy hány gyennek várható, és
tájékoztatva is van a testület döntéséről. Tavaly a testület döntött úgy, hogy engedélyezi a maximális
létszámtól való eltérést, mert végre beindult az övoda és már mostjelzem óvodavezetö asszonynak,
hogyjövöre is valószínűleg el lesz fogadva a 60 f6, csak azért, hogy nehogy meglepetés legyen.

Fap Anita óvodavezetŐ: A második kérdésre a válasz, hogy nem jár külsös gyerek az Ovodába, csak
majosi gyerekekjárnak, szigorúan bejelentett majosi lakcímmei. Olyanok is f'el vannak véve, akik még
nem kezdték meg a koruknál fogva. Folyamatosan, lépcsözetesen jönnek és szoknak be az óvodába.
Picit most nehezebb a heiyzet a vírus miatt. mert az udvaron tudunkjó idöben anyás, vagy családos
beszoktatást szervezni, mert szigorú átadás-átvétel van nálunk. Így próbáljuk a vírust minél tovább távol
tartani, hogy tudjanak a szulök dolgozni menni. Mindenkit felvettem, aki jelentkezett, és hivatalosan
megkeresett, hogy óvodába szerette volna íratni a gyerekéí. Aki csakjanuárban lesz hároméves, az is be
van írva. Igaz, hogy nemjár, mert nem szobatiszta, de papiron felvettem. Akinél kérdés meriilt fel, az
egy e-mailben való érdeklődés volt, és valóban azt a választ adtam neki, hogy a következo évben
próbáljuk meg, mert sokan vagyunk. Szeretnénk a gyerekeknek és a sziilöknek az igényeit kiszolgálni.
Szépen, lassan beszoktatni a gyerekeket, hogy ne egyszerrejöjjenek. Tizennyolc gyereket szoktatunk
be a kiscsoportba, és ezért adiam azí a választ, hogy egy kicsit csúsztassuk, várjunk még. Sajnos sok
szülő a szobatisztaságot úgy gondolja, hogy majd elszaladok az óvodába, tisztába teszem és haza
megyek. Az óvoda nem egy egészségügyi, vagy szociális intézmény, hanem nevelési és oktatási
intézmény, és önállóan kell tudni enni, tisztálkodni. Ebben segítünk, de pelenkázni nem pelenkázunk.



Kovácsné Atkári Timea képviselő: Ha szobatiszta gyermekjelentkezne, azt felvennétek?

Pap Anita óvodavezető: Most is vannak két és fél éves gyerekek, akik szobatiszták. Van, aki
októberben kezdi meg, van. aki decemberben szeretnejönni. Utána fogunk nézni, de ez most nehezebben
megy.

Borbás Anna képviselő: Az a 82 százalék, mi?

Pap Anita óvodavezető: Az a ravalyi évre vonatkozott. Az idén már százszázalékosan működünk az
alapító okiratnak megfdelöen.

Barbás Anna képviselő: Három, vagy négy hónapig nem isjártak a gyerekek, mert zárva volt az óvoda.

dr. Kiss István aljegyző; Az arányszám a gyennekek létszámára vonatkozik, nem a munkaórára.

Kovácsné Atkári Timea képviselő: Írtad, hogy januárban plusz munka volt az óvónöknek, mert
Sétszámhiány volt. Sikerült a zárva tartás alatt ezt kompenzálni?

Pap Anita óvodavezető: Nekem január óta egy óvodapedagógussal kevesebb van. Az állás meg van
iiirdetve, de sajnos nemjelentkezett senki.

Kováesné Atkári Timea képviselő: A pedagógiai asszisztens?

Pap Anita óvodavezető: Az a szakmai munkát nem pótolhatja, de besegít délelött és a délutáni
altatásban, de foglalkozásban nem. A nyári időszakban igénybe tudtuk venni, mert liem volt foglalkozás.
Tulajdonképpen az óvónö munkáját segíti, nem helyettesíti az óvónöt.

dr. Kováts Lajos képviselő: Azt szeretném megkérdezni, hogy felmerült itt, hogy a testületnek készülni
kell, ha segítséget kér az Övoda a karbantartásra, elökert rendezésre, keritéstestésre, amit nem sikerult
az Övodának saját hatáskörében megoldania. Nagyon szívesen segítunk, de ha nincs erröl tudomásunk,
nem tudunk segíteni. Van-e ilyen terv, vagy össze kell írni az Övodában, hogy mit kellene csinálni, mert
szívesen fogadnánk. Esetleg mi is látjuk, erröl beszélni kellene.

dr. Kiss István aljegyző: Nyílván az óvoda költségvetése függvényében.

rap Anita óvodavezető; A Józsi bácsi igyekszik csinálni, de beteges, fizikálisan is nehezen megy a
munka. Próbálom tartani a költségvetést, de a védekezés nagyon sok pénzt vitt el. Olyan dolgok vannak,
hogy az esztétikát inkább egy kicsit háttérbe szorítom. Nyílván az látszik, de én mögötte tudom, hogy
mi az eÍsödleges, de köszönöm szépen a segítséget.

Zsiros Viktor polgármester: Kíván-e valaki ehhez még hozzászólni? /Hozzúszólás nem tiangzik el/
Több határozati javaslat van, kérem az eiso határozati javaslat elfogadását: Majosháza Község
Önkormányzatának Képviselo-testiilete a Majosházai Napraforgó Ovoda 2019/2020-as nevelési évre
vonatkozó -jelen határozat meghozatalát segítő elöterjesztés 1. számú melléklete szerinti - szakmai
beszámolót dfogadja. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselo-testület 7 igen, O nem, O tartózkodással hozza meg alábbi határozatát.

SO/2020. IX. 22. számú Ké viselő-testületi határozat

.Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Majosházai Napraforgó
Ovoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó - jelen határozat meghozatalát segítő
elöíerjesztés 1. számú melléklete szerinti - szakmaí beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal



Felelős: Polgármesrer

Zsiros Viktor polgármester: Kérem a második határozati javaslat elfogadását: Majosháza Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Majosházai Napraforgó Ovoda 2020/2021-es nevelési évre
vonatkozó - jelen határozat meghozatalát segítö előterjesztés 2. számú melléklete szerinti -
Munkatervét elfogadja. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselö-testület 7 igen, O nem, O tartózkodással hozza meg alábbi határozatát.

81/2020. IX.22. számú Ké viselő-testületi határozat

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselö-testülete a Majosházai Napraforgó
Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó - jelen határozat meghozataiát segitő
elöteijesztés 2. számú melléklete szerinti - Munkatervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A nupireiuli ponthoí larlos. ó eló'terjeszlés ajegyzokönyv inelUkletét képezi.

2. Javaslat a Bursa Hun arica Felsőoktatási Önkormáu zati Osztöndí'rendszer 2021. évi
forduló'ához történő csatlakozásra és ál ázat kiirására

Zsiros Viktor polgármester: Az írásos anyagot megkaptuk. Kérdés? Bizottságok tárgyalták?

Kovácsné Atkári Timea képviselő: A Humánpolitikai Bizottság tárgyalta, és elfogadásrajavasolta.

Borbás Anna képviselő: A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, és elfogadásra javasolta.

Zsiros Viktor polgármester: Kíván-e valaki ehhez még hozzászólni? /Hozzászólás nem hangzik eU
Akkor kérem a határozati javaslat elfogadását: Majosháza Község Önkormányzatának Képviselö-
testiilete a Majosházai Napraforgó Óvoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó - jelen határozat
meghozata!át segitö elöterjesztés 1. számú melléklete szerinti - szakmai beszámolót elfogadja. Aki
ezzel egystért, kérem, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselö-testüiet 7 igen, O nem, O tartózkodással hozza meg alábbi határozatát.

82/2020. IX. 22. számú Ké viselő-testületi határozat

Majosháza Község Önkormányzatának Képviseiő-testülete
a) úgy dönt, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetu felsöoktatási hallgatók,

illetve felsöoktatási tanulmányokat kezdö fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsöoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához.

b) a Bursa Hungarica Felsooktatási Önkormányzati Osztöndíjrendszer 2021. évi
fordulojának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal
arra, hogy a pályázatok kiírása, elbirálása és folyósítása során maradéktalanul az
Általános Szerzodési Feltételekben fo.elaltaknak megfelelöenjár el.

c) felkéri a Polgármestert, hogy a Csatlakozási nyilatkozatot legkésöbb 2020. október
1-ig kiildje meg az Emberi Eröforrás Támogatáskezelö részére.

d) az "A" és "B" típusú pályázati ki írást az Általános Szerzödési Feltételekben foglaltak
szerint, az önkormányzat hirdetötábláján és a helyben szokásos módon legkésöbb
2020. október 5-ig közzéteszi.

Határidő: 2020. október I.

Felelős: Polgármester



3. Javaslat "Köz onti on'osi ü velet ellátása" tár vú közbeszerzési el'árás me indítására

Zsiros Viktor polgármester: Az írásos anyagot megkaptuk. Meghívott vendégünk van ez ügyben,
Kovács Gábor közbeszerzési tanácsadó úr.

Kovács Gábor közbeszerzési tanácsadó: Nincs hozzáfűzn! valóm.

dr. Kiss István aljegyző: Jeleztem a Gábornak, hogy tegnap a bizottsági Ulésen sok kérdés nem merült
fel az üggyei kapcsolatban, mert az elöterjesztés részletes volt. Most van lehetóség a közbeszerzési
eljárással kapcsolatban kérdést feltenni a szakértő úrnak.

Zsiros Viktor polgármester: Kérdés? /Nem hangzik el. / Bizottság tárgyalta?

Borbás Anna képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásrajavasolta.

Zsiros Viktor polgármester: Kíván-e valaki ehhez még hozzászólni? /Hozzászólás nem hangzik el./
Több határozati javasiat van, kérem az elso határozati javaslat elfogadását: Majosháza Község
Onkormányzatának Képviselö-testüiete
a) hozzajárul a "Közponü orvosi űgyelet ellátása Dunavarsány Város. Délegyháza Község és Majosháza
Község részére" tárgyában a Medical-Provisor Kft-vel (2322 Makád, Rákóczi Ferenc u. 10.) megkötött
vállalkozási szerzödés közös megegyezéssel történő megszuntetéséhez,
b) felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetéséról szóló megállapodás aláírására.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testüiet 7 igen, O nem, O tartózkodással hozza meg alábbi határozatát.

S3/2020. IX. 22. számú Ké viselő-testületi határozat

Majosháza Község Onkormányzatának Képviselö-tesiülete
a) hozzájárui a "Közpcmti on'osi ügy'elet ellátása Dunavarsány Város, Délegyháza

Község és Majosháza Kösség részére" tárgyában a Medical-Provisor Kft-vel (2322
Makád, Rákóczi Ferenc u. 10.) megkötött vállalkozási szerzödés közös
megegyezéssel történö megszüníetéséhez,

b) felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerzödés közös megegyezésse! történö
megszüntetéséröl szóló megállapodás aláirására.

Haíáridő: azonnal

FeleiŐs: Polgármester

Zsiros Viktor polgármester: Kérem a második határozati javaslat elfogadását: Majosháza Község
Onkormányzatának Képviselö-testüleíe
a) a , ^S.özponii orvosi ügyelel ellátása" tárgyú, a Kbt. 117. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eljárást
megindító felhívását ajelen határozat meghozatalát segítö előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
elfogadja,
b) megbizza a " Központi orvosi iigyelet ellátása " tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolitásával a KPG
Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (2700 Cegléd, Malom u. 18. ) nettó 1. 200. 000, - Ft megbízási
díjért, melyet a társult önkormányzatok lakosságszám arányban, Délegyháza nettó 400.498 forint
összegben, iMajosháza 133. 500 foriní összegben, Dunavarsány nettó 666. 002 foriní összegben
biztosítanak a 2020. éví költségvetésük terhére;
c) felhatalmazza a Polgármestert a b) pont szerinti megbízási szerzödés aíáírására, valamint a további
szükséges iníézkedések megtételére.
Aki ezze! egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.



A Képviselő-testület 7 igen, O nem, O tartózkodással hozza meg alábbi határozatát.

84/2020. IX. 22. számú Ké viselő-testületi határozat

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) a "Központi orvosi űgyelet ellátása" tárgyú, a Kbt. 117. § szerinti nyflt közbeszerzési

eljárás eljárást megindító felhívását a jelen határozat meghozatalát segitö
elöterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja,

b) megbízza a "Központi orvosi iigyelet ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás
lebonyolításával a K.PG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (2700 Cegléd,
Malom u. 18. ) nettó 1.200.000,- Ft megbízási díjért, melyet a társult önkormányzatok
lakosságszám arányban, Délegyháza nettó 400.498 tbrint összegben, Majosháza
133. 500 forint összegben, Dunavarsány nettó 666. 002 forint összegben biztosítanak
a 2020. évi költségvetésük terhére;

c) felhatalmazza a Polgármestert a b) pont szerinti megbizási szerződés aláírására,
valamint a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Zsiros Viktor polgármester; Kérem a harmadik határozati javaslat elfogadását: Majosháza Község
Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) a háziorvosi ügyeleti ellátás folyamatos biztosítása iránti közérdekből vállalkozási szerzödést köt a
MedicaI-Provisor Kft-vel (2322 Makád, Rákóczi Ferenc u. 10. ) a "Központí orvosi ügyelet ellátása
Dtinavarsány Város, Délegyháza Község és Majosháza Község részére" tárgyában három hónapos
átmeneti idötartamra, 3.200. 000 Ft/hó vállalkozási dijért,
b) a szerzodés teljesítéséhez a 9. 600.000 összeget a társult önkormányzatok lakosságszám arányában
biztosítanak, Dunavarsány 5. 328.019 forint összegben, Majosháza 1. 067. 995 forint összegben,
Délegyháza 3.203.986 forint összegben a 2020. évi költségvetésuk terhére;
c) felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerzödés aláirására, valamint a további szükséges
intézkedések megtéteiére.
Aki ezzel egyetért. kérem, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselö-testület 7 igen, O nem, O tartózkodással liozza meg alábbi határozatát.

85/2020. IX. 22. számú Ké viseio-testületi határozat

Majosháza Község Önkonnányzatának Képviselö-testülete
a) a háziorvosi ügyeleti ellátás folyamatos biztositása iráliti közérdekböl vállalkozási

szerzödést köt a Meclical-Provisor K.ft-vel (2322 Makád, Rákóczi Ferenc u. 10. ) a
"Központi orvosi ügyelet ellátása Dimavarscmy Város, Délegyháza Község és
Majosháza Község részére" tárgyában három hónapos átmeneti idötartamra,
3. 200. 000 Ftíhó vállalkozási dijért,

b) a szerzödés teljesítéséhez a 9. 600. 000 összeget a társult önkormányzatok
lakosságszám arányában biztositanak, Dunavarsány 5. 328. 019 forint összegben,
Majosháza 1. 067. 995 forint összegben, Délegyháza 3. 203. 986 forint összegben a
2020. évi költségvetésük terhére;

c) felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerzödés aláírására, valamint a további
szLikséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnai

Felelős: Polgármester

A nupirendi punthoz tartow elöterjesítés ajegyzokönyv meUékletét képeü.
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Zsiros Viktor polgármester: Az írásos anyagot megkaptuk. Kérdés? /Nem hangzik el. / A Bizottság
táreyalta?

Borbás Anna képv-iselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásrajavasolta.

Zsiros Viktor polgármester: Kíván-e valaki ehhez még hozzászólni? /Hozzászólás nem hangzik el./
Akkor kérem az alá'obi határozati javaslat elfogadását: Majosháza Község Onkormányzatának
Képviselö-testülete
a) megbízza Vojniis Csaba Ferenc okleveles településmérnököt (1201 Budapest, Vörösmarty utca 8.
Fsz. 16. ) 190.500 forint (alanyi adómentes)/hó összegben Majosháza Község föépítészi feladatainak
ellátásával ajelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 1 . számú melléklete szerinti tartalommal.
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti megbízási szerződés aláírására, valamint a további
szükséges intézkedések megtételére.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.

A K.épviselo-testLÍlet 7 igen, O nem, O tartózkodással hozza meg alábbi határozatát.

86/2020. IX. 22. számú Ké viselő-testületi határozat

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) megbízza Vojnits Csaba Ferenc okleveles telepiilésmérnököt (1201 Budapest,

Vörösmarty utca 8. Fsz. 16. ) 190. 500 forint (alanyi adómentes)/hó összegben
Majosháza Község föépítészi feladatainak ellátásával ajelen határozat meghozatalát
segítö elöterjesztés l. számu melléklete szerinti tartalommal.

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti megbízási szerzödés aláírására,
valamint a további szükséses intézkedések megtéíelére.

Haíárídő: azonnal

Felelős: Polgármester

A nupirendi ponthoí tcirtoíó elöterjeszíés a jegyzöicönyv meUékletét képeü.

5. Javaslat a Ma'osháza útkarbantartási munkáinak elvé"zése" tár ú beszerzési el'árás
eredmén 'ének me"áila ííására

Zsiros Viktor poigármester: Az írásos anyagot megkaptuk. Műszaki ellenör úr itt van. Kérdés?

Becze János képviselő: Tegnap elfelejtettem, és csak a Móra Ferenc uícát említettem. hogy és mint
tehetne. A Kossuth utca 56. előtt egy szögletes fedőiap billeg, és ha rámennek bármilyen járművel,
hangos szól.

Kovács Aliz Réka beruliázási és műszaki osztályvezető: Ez nem útkarbantartási feladat, ez a
Vízműnek a feladata. Nekik fogunk irni, hogyjavítsák ki.

Zsiros Viktor polgármester: Másnak ezzel kapcsolatban kérdése? INein hcnzgzik el. l Bizottság
íárgyalta?

Borbás Anna képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és e'ifogadásrajavasolta.



Zsiros Viktor polgármester: Kíván-e valaki ehhez még hozzászólm? /Hoszászólásnem hang:ikel./
Akkor kérem 'az°alábbi határozati javaslat elfogadását: Majosltóza Község Önkormányzatának
K.épviselő-testülete
a) a "Majosháza. útkarbantartási munkáinak elvégzése" tárgyú beszerzési eljárás eredményét az
alábbiak szerint állapitja meg:
1. Az Aszfait és Bontás Kft. (1042 Budapest, Árpád utca 151. ) ajánlata érvényes;
2. A 2006 Balogh-Út Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Repkény utca 32. ) ajánlata érvényes;
3. Az eljárás eredményes volt;
4. Az eljárás nyertese'2006 Balogh-Út Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Repkény utca 32. );^
5. Az aJánlatkérö nem határozza meg a nyertes ajánlatot követö legkedvezőbb ajánlatot beiiyújtó
ajánlattevöí. . . 1 .
b) a szerzödés teljesíiéséhez szükséges anyagi fedezetet a 2020. évi költségvetés tartalékkeret terhére
biztosítja; , . . . _ .., " , . " ,,
c) felhatalmazza a Polgármestert nettó 13.300. 472 forint + Áfa ellenértékben a vállalkozási szerződés
alái'rására. valamint a további szukséges intézkedések megtételére
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselö-testiilet 7 igen, O nem, U tartózkodással hozza meg alábbi határozatát.

S7/2020. IX. 22. számú Ké viselő-testületi határozat

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) a "Majosháza, útkarbantartási munkáinak elvégzése" tárgyú beszerzési eljárás

eredménvét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Az Aszfalt és Bontás Kft. (1042 Budapest, Arpád utca 151. ) ajánlata érvényes;
2. A 2006 Balogh-Út Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Repkény utca 32. ) ajánlata

ervenyes;

3. Az eljárás eredményes volt;
4. Az eljárás r.yertese 2006 Balogh-Út Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Repkény utca

32. );
5. Az ajánlatkérö nem határozza meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezöbb

ajánlatot benyújtó ajánlattevőt.
b) a szerzödés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet a 2020. évi költségvetés

tartalékkerei terhére biztositja;
c) felhatalmazza a Polgármestert nettó 13.300.472 forint + Afa ellenértékben a

vállalkozási szerzödés aláírására, valamint a további szükséges intézkedések
meíítéteiére

Határidő: azonnal

Felelős: Polgánr. ester

A napirendi ponthm. tartow elöterjesüés ajegywkönyv niellékletét képeü.

6. Javasiat kormányzati funkciók torzskön TÍ nviivántartásba vételének kezdemén ezésére

Zsiros Viktor polgármester: Az irásos myagot megkaptuk. Kérdés? /Nem hangzik el. / Bizottsá^
íárgyalta?

Borbás Anna képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásrajavasolta.

Zsiros Viktor polgármester: Kíván-e valaki ehhez még hozzászólni? /Hozzászólás nem hangzik el./
Akkor kérem az aÍábbi határozati javaslat elfogadását: Majosháza Község Önkormányzata Képviselö-
testülete kezdeményezi a jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés mellékletében szereplö
iíonnányzati funkciók törzskönyvi nyilvántartásba vételét, és felhatalmazza a Polgármestert a szükséges
;ntézkedések megtételére. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
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A K.épviselö-testület 7 igen, O nem, O tartózkodással hozza meg alábbi határozatát.

8S/2020. IX. 22. számú Ké viselő-testületi határozat

Majosháza Község Önkormányzata Képviselö-testülete kezdeményezi a jelen határozat
meghozatalát segítö elöterjesztés mellékletében szereplö kormányzati funkciók
törzskönyvi nyilvántartásba vételét, és felhatalmazza a Polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartow elöterjesztés a jegywTfiinyv melléklelél képeú.

7. Javaslat az RSD Parti Sáv Önkormán zati Társulás Társulási Me álla odásának
módosítására

Zsiros Viktor polgármester: Az írásos anyagot megkaptuk. Kérdés? /Nem hangzik el. / Bizottság
tárgyalta?

Borbás Anna képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásrajavasolta.

Zsiros Viktor polgármester: Kíván-e valaki ehhez még hozzászólni? /Hozzászókís nem hangzik el./
Akkor kérem az aiábbi határozati javaslat elfogadását: Majosháza Község Onkormányzata K.épviselő-
testiilete az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 1 . számú módosítását
ajelen határozat meghozaialát segitö előterjesztés melléklete szerinti tartalommaljóváhagyja. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen, O nem, O tartózkodással hozza meg alábbi határozatát.

S9/2020. IX. 22. számú Ké viselő-testületi határozat

Majosháza Község Önkormányzata Képviselö-testülete az RSD Parti Sáv Onkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának 1. számú módosítását aje'. en határozat meghozatalát
segitő eloterjesztés melléklete szerinti tartalommaljóváhagyja.

Haíáridő: azonnai

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartow e/ó'terjesztés ajegyw'könyv mellékletét képezi.

S. Javaslat a zöldfelületi karbantartási feladatok elvé zésére

Zsiros Viktor polgármester; Az írásos anyagot megkaptuk. Kérdés?

dr. Kiss István aljegyző: Ez volt a legjobban kitárgyalt napirend a tegnapi bizottsági illésen. A tegnapi
javaslatokat átvezettük a megbízási szerzödésen. A Réka a nyesedék mellé a gallyakat is beírta, mert
ilyenjavaslat is volt. K.ivettuk a gyomirtós részt, nehogy probléma legyen belőle. Mivel ez a pármondat
módosult. most kiosztásra került a szerződés tervezet.

Borbás Anna képviselő: Az avargyűjtés nincs benne azt isjeleztük.
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dr. Kiss István aljegyző: A szerzödés 2. pontjának elsö francia bekezdésében "fiives területeknyirása,
fű gyüjtése, avar gyű|tése" szerepelne. igyjó? Ami sokkal fontosabb, azt is tegnap kaptuk feladatba, az
a fűvágással érintett ingatlanokra vonatkozó lista készítése. Készítettünk egy listát, Polgármester úrnak
odaadtam. Amit kiosztottunk a szerzödés mögött, az a János árajánlata, ami Majosháza teljes
közigazgatási területét lefedi. Nekünk az lenne a javaslatunk, hogy minél általánosabb a szerzödés,
annáÍ jobb. Ha lista van mögötte a területekröl, én, mint vállalkozó biztos nem nyúlnék más
területekhez. Ez az alapvetés. .lánosban meg lehet bízni, de így, hogy bevállalta Majosháza
közigazgatási területét, és megbeszéltük a bizottsági ülésen, hogy Polgármester úr a kapcsolattartója,
ez saranciának kéne. hogy iegyen. Határozatlan idötartamú a szerzödés. Ha bármelyik fél részéröl
orobléma merü! fel. nemcsak módosítható, hanem fel is mondható. Ez lenne a mi javaslatunk, így
inkább az árajánlat szerepelne a szerzödés mögötte. Ennél részletesebbet mi nemjavaslunk.

Zsiros Viktor polgármester: Annyit fűznék hozzá, hogy János nem kevés évet töltött el az
Önkormányzat szolgálatában. Szerintem jobban tudja, hogy mikor, mit és merrefelé kell csinálni, és
ecidig sem volt gond semmi olyannal kapcsolatban, ami felmerült, ésjeleztem felé, hogy ezt még meg
kellene csináini. Nem gondolom, hogy ez ajövöben máshogy lenne. Netán annyira túlterhelnénk, akkor
mondhatja azt, hogy ömár nein bírja, illetve mi is mondhatjuk a szerzödés alapján, ha valami nem felel
iTieg. hogy ez nem jó, és felmondjuk a szerzödést.

Szabóné Réső Szilvia alpolgármester: Nekem kételyem nincs is a Jani munkaját illetöen. Biztos
vagyok benne, hogy jól és mindent meg fog csinálni. Nekem a számlázással van problémám.
BeÍemélyiiltem a KATÁ-ba, mert nem vagyok ismerös benne. Olvastam a NAV-nak az oldalán, hogy
elvileg egymillió forintnál többet, ha egy évben számláz a KATÁ-s. akkor felmeriil a NAV-nál, hogy
ez rejtett'munkaviszony. Ezt most a NAV ellenörzi, és nem öt fogja ellenörizni, hanem az
önkormányzatot. Szeretnék megnyugodni, hogy biztos, hogy nem lesz az Önkormányzatnak ebböl
seinmi problémája.

Becze János képviselő: Négy órában be vagyokjelentve máshova. Természetesen a könyvelővel ezt
ajánlatíétel elött'átbeszéltein, és mivel van bejelentett munkaviszonyom már több mint egy éve más
cégnél, emiatt fe' sem meriil az, hogy az Önkormányzat burkolt munkaviszonyban alkalmazna A másik
hátuiütoje az, hogy ha meghaladom a hárommillió forintot, negyven százalékos adóval sujt aNAV.

dr. Kiss István aljegyző: Én úgy érzem, hogy a felelosség a vállalkozónál van. Onkormányzatról
beszélünk, nem egy kertészröl. Egy kertész nem lenne alkalmazva az Önkormányzatnál. Ebben az
esetben én nem tudom értelmezni a bújtatott foglalkoztatást. Hogy foglalkoztatná, milyen státuszban
az Onkormánvzaí?

Kovácsné Atkári Timea képviselő: Falugondnok, bármi.

dr. Kiss István aljegyző: Ez zöldfeliilet karbantartás. Mi bízunk a belsö ellenőrünkben. O a szakértoje
ennek. A szerződést átnézte, és ő azt inondta rendben van.

Zsiros Viktor polgármester: Bizottság tárgyalta?

Borbás Anna képviselő: A Pénziigyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasoltuk a kiegészítésekkel.

Zsiros Viktor polgármester: Kíván-e valaki ehhez hozzászólni? ,'Hozzászólás nem hangzikel. /K.érem
a határozati javaslat elfogadását Majosháza Község Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) Majosháza község közterületi zöldfelület karbantartási feladatainak elvégzésével megbízza Becze
János egyéni vállalkozót (2339 Majosháza, Árpád utca 14. ) a jelen határozat meghozatalát segítö
elöterjesztés Pénziigyi, Fejlesztési és Ogyrendi Bizottság javaslatai alapján módosított melléklete
szerinti tartalommal határozatlan idöre, havi nettó 280.000 forint/hó összegben;
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti megbízási szerzodés aláírására, valamint a további
szükséges intézkedések megtételére.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
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Becze János képviselo 173' órakur elhagyja a fermet, ti swvawk sziima ófó're csöhken.

A Képviselö-testület 5 igen, 1 nem, O tartózkodással hozza meg alábbi határozatát.

90/2020. IX. 22. számú Ké viselö-testületi határozat

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) Majosháza község közterületi zöldfeliilet karbantartási feladatainak elvégzésével

megbízza Becze János egyéni vállalkozót (2339 Majosháza, Arpád utca 14Q ajelen
határozat meghozatalát segítö elöterjesztés Pénziigyi, Fejlesztési és Ugyrendi
Bizottságjavaslatai alapján módositott melléklete szerinti tartalommal határozatlan
időre, havi nettó 2SO. OOO forint/hó összegben;

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti megbízási szerződés aláírására,
valamint a további szukséges intézkedések megtételére.

Haíándő: azonnal

Felelős; Polgármester

A nuplrendi ponthoí tiirtoíó eloterjesüés ajegyzó'könyv mellékletét képezi.

Zsiros Viktor polgármester: További kérdés van-e? /Nem hangzik el több kérdés./ Köszonöm a
részvételt. a testületi ülést bezárom. , 17 h/

A tesíületi iilésjegyzökőnyve 17 órakor lezárásra keriil.

K. m. f.
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