Ikt. szám: 7-16/2014.
POLGÁRMESTERI HIVATAL
HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2014. július 24- én megtartott rendkívüli
nyílt Képviselő-testületi ülésén.
TARTALOMBÓL
111/2014. (VII.24.) ÖH. határozat: Jegyzőkönyvvezető felkérése.
112/2014. (VII.24.) ÖH. határozat: Napirend elfogadása.
113/2014. (VII.24.) ÖH. Határozat: Döntés a napelem pályázaton való részvételről és a
pályázathoz szükséges egyéb döntésekről.
114/2014. (VII.24.) ÖH. határozat: Döntés befőttesüvegek megvásárlásáról a
mezőgazdasági munkaprogramban megtermelt tartósításához.
115/2014. (VII.24.) ÖH. határozat: Döntés az óvoda-felújítás összegéről.
116/2014. (VII.24.) ÖH. határozat: Döntés az irattár jogszabályi követelményeknek való
megfelelőséghez szükséges keretösszeg biztosításáról.
117/2014.
(VII.24.)
ÖH.
határozat:
Az
Idősek
Otthona
Hajdúbagos
intézményvezetőjének meghatalmazása ügyfélkapu regisztrációra, adatszolgáltatások miatt.
118/2014.
(VII.24.)
ÖH.
határozat:
Az
Idősek
Otthona
Hajdúbagos
intézményvezetőjének felhatalmazása a térítési díj különbözetének megfizetésére- illetve
biztosítására irányuló szerződések megkötésére
119/2014. (VII.24.) ÖH. határozat: A települési értéktár tagjainak megválasztása.
120/2014. (VII.24.) ÖH. határozat: Helyi Választási Bizottság megválasztása.
121/2014. (VII.24.) ÖH. határozat: Döntés ingatlanok vásárlásáról.
122/2014. (VII.24.) ÖH. határozat: Döntés parasztlakodalom dokumentálásáról.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 24- án
megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak:
Szabó Lukács Imre polgármester
Faragó Lajos képviselő
Fehér Tiborné képviselő
Nagy Károlyné képviselő
Dr. Varga László Balázs jegyző
Kovácsné Varju Henriett intézményvezető
Nagy Nóra jegyzőkönyvvezető
Szabó Lukács Imre polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket,
megállapítom, hogy a testület határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Nórát javaslom.
Kérem, szavazzunk.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
111/2014. (VII.24.) ÖH. sz. határozat:
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
2014.07.24-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő
jegyzőkönyv-vezetőjének Nagy Nórát választja.
Felelős: Nagy Nóra jegyzőkönyvvezető
Határidő: azonnal
Szabó Lukács Imre polgármester: Javaslom, hogy a napirendi pontokat sorrendben
beszéljük meg, a polgármesteri beszámolót a szokásos módon az ülés végén tartjuk meg.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
112/2014. (VII.24.) ÖH. sz. határozat:
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
2014.07.24-i
rendkívüli
nyílt
Képviselő-testületi
ülés
napirendijét elfogadja és felkéri a polgármestert a testületi ülés
elfogadott napirend szerint levezetésére.
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester
Határidő: azonnal

2. napirend

Döntés a napelem pályázaton való részvételről és a pályázathoz szükséges egyéb
döntésekről.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
113/2014. (VII.24.) ÖH. sz. határozat:
Hajdúbagos
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
támogatja a KEOP-2014-4.10.0/N konstrukcióhoz tervezett
napelemes rendszerek kiépítésére benyújtandó pályázatot, és
megbízza a Vanessia Magyarország Kft.-t a közbeszerzési eljárás
lebonyolításával. A képviselő testület vállalja, hogy a pályázat
sikeressége esetén megvalósítja a beruházást, valamint a
fenntartási időszakban üzemelteti azt. A pályázat támogatási
intenzitása 100%. A pályázatban szereplő megvalósítási
helyszínek a következők:
- Idősek Otthona Hajdúbagos 4273 Hajdúbagos, Óvoda köz 1.
- Hajdúbagosi Egységes Óvoda és Bölcsőde 4273 Hajdúbagos,
Nagy u. 105.
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
114/2014. (VII.24.) ÖH. sz. határozat:
Hajdúbagos
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
elfogadja a napelemes rendszer kiépítésének pályázata kapcsán,
a Kbt. 122/A § alapján indítható hirdetmény nélküli tárgyalás
nélküli közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, valamint
ennek megfelelően módosítja a 2014. évi közbeszerzési tervét.
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester
Határidő: azonnal

3. napirend
Döntés
befőttesüvegek
megvásárlásáról
munkaprogramban megtermelt tartósításához.

a

mezőgazdasági

Szabó Lukács Imre polgármester: A testületi ülés előtt tartott pénzügyi bizottsági ülésen
a megjelentek támogatták 1000 db befőttesüveg megvásárlását lapkával együtt.
Faragó Lajos képviselő: Más technológia nincsen a tárolásra, tartósításra?
Szabó Lukács Imre polgármester: Szűkös a fagyasztónak kapacitása, összesen 1000
Liter nincs. Hideges is lehet tartósítani, de ahhoz nagy dózisú vegyszereket kellene használni.
Faragó Lajos képviselő: Nagyon bőséges az idei termés. Jövőre lesz amiből már nem kell
termeszteni?

Szabó Lukács Imre polgármester: Tökből jó a termés, abből nem kell vetni már, meg
kukoricából sem, maximum 1 Ha-t. Idén krumpliból is rengeteg lett, még el kellene belőle
adni.
Faragó Lajos képviselő: A kórházban is láttam, hogy gyűjtik az üvegeket, megkérdezem,
mennyiért adnák el azokat.
Szabó Lukács Imre polgármester: Nagyon jó lenne, kérdezd meg mennyiért adnák el
őket. Aki egyet ért, hogy 317.000. Ft-ért megvegyük az 1000 db befőttes üveget, az
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
115/2014. (VII.24.) ÖH. sz. határozat:
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
2014.07.24-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén úgy
dönt, hogy a mezőgazdasági munkaprogramban megtermelt
zöldségek tartósítása érdekében, befőttes üvegek beszerzésére
bruttó 317.000. Ft-ot különít el a tartalék keret terhére.
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester
Határidő: azonnal
4. napirend
Döntés az irattár jogszabályi követelményeknek való megfelelőséghez
szükséges keretösszeg biztosításáról.
Szabó Lukács Imre polgármester: Most vagyunk túl egy irattári ellenőrzésen, és
feltétlenül szükségességét látjuk, hogy a Bocskai utcán lévő iratokat rendben táruljuk,
megfelelve minden jogszabályi előírásnak.
Dr. Varga László Balázs jegyző: Jogszabály írja elő, hogyan kell selejtezni, erre most
nincsen sem idő, sem dolgozói kapacitásunk, hogy magunk csináljuk. Valamint fontosnak
tartom még, az eddig nem bekötött jegyzőkönyvek beköttetését. Ami az irattári költségen,
azaz a 268.000. Ft-on felül még 100.000. Ft-ot jelentene.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
116/2014. (VII.24.) ÖH. sz. határozat:
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
2014.07.24-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén úgy
határoz, hogy a Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal irattárának
jogszabályoknak való maradéktalan megfeleltetése érdekében
268.000. Ft-ot, a jegyzőkönyvek bekötésére pedig 100.000.Ftot, összesen 368.000.Ft-ot különít el a tartalék keret terhére.
Felelős: Dr. Varga László Balázs jegyző
Határidő: azonnal

5. napirend
Intézményvezető
meghatalmazása
ügyfélkapu
regisztrációra,
adatszolgáltatások miatt. Továbbá felhatalmazása a térítési díj különbözetének
megfizetésére- illetve biztosítására irányuló szerződések megkötésére.
Szabó Lukács Imre polgármester: A következő napirendi pont kapcsán formális döntést
kell hozni. Kovácsné Varju Henriett intézményvezető asszonyt fel kell hatalmazni az
intézményi térítési díj megfizetésére irányuló, illetve az egyszeri hozzájárulás megfizetésére
irányuló szerződések aláírására, azzal, hogy azt ellenjegyzésemmel jóváhagyom. Továbbá
döntést kell hozni arról, hogy az intézményvezetőt fel kell jogosítanunk arra, hogy az
intézménnyel kapcsolatos adatszolgáltatások megtétele érdekében regisztráljon az
ügyfélkapun. Aki ezzel egyet ért, az kérem szavazzon.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
117/2014. (VII.24.) ÖH. sz. határozat:
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
2014.07.24-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén úgy
határoz, hogy Kovácsné Varju Henriettet az Idősek Otthona
Hajdúbagos intézményvezetőjét felhatalmazza, hogy az
intézményi térítési díj megfizetésére irányuló, illetve az egyszeri
hozzájárulás megfizetésére irányuló szerződéseket aláírja, azzal,
hogy a szerződéseket a polgármester minden esetben
ellenjegyzi.
Felelős: Kovácsné Varju Henriett intézményvezető
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
118/2014. (VII.24.) ÖH. sz. határozat:
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
2014.07.24-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén úgy
határoz, hogy Kovácsné Varju Henriettet az Idősek Otthona
Hajdúbagos intézményvezetőjét felhatalmazza, hogy a fenntartó
nevében a jogszabályban előírt adatszolgáltatások megtétele
érdekében regisztráljon az ügyfélkapu rendszerben.
Felelős: Kovácsné Varju Henriett intézményvezető
Határidő: azonnal
6.napirend
A települési értéktár tagjainak megválasztása.
Dr. Varga László Balázs jegyző: Sikerült beszélnem mindenkivel, akinek a neve felmerült
a lehetséges tagok között. Egyedül Medve Sándorné nem vállalta el. Ahogy arról korábban is
szó volt, Németh Vilmos lenne az elnöke a bizottságnak. Tagok pedig az előterjesztésben is
felsorolt személyek.
Fehér Tiborné képviselő: Az adminisztrációt ki vezetné?

Szabó Lukács Imre polgármester: Cseke Attiláné Ibolyát ajánlom erre a pozícióra,
hiszen korábban is kiválóan helyt állt, az értéktárral kapcsolatos területi üléseken. Van
affinitása a téma iránt.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
119/2014. (VII.24.) ÖH. sz. határozat:
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
2014.07.24-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén úgy
határoz, hogy a Hajdúbagosi Értéktár Bizottság tagjainak
választja az alábbi személyeket:
-

Németh Vilmos értéktár bizottság elnöke

-

Faragó Lajos tag, Szabó Lukács Imre tag, Szabó Károly tag,
Fehér Imre tag, Nagy Imréné tag, Máté Lajos tag,

-

Cseke Attiláné adminisztrátor, jegyzőkönyvvezető

Egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy az értéktár bizottság
megválasztott tagjainak névsorát a Hajdú-Bihar Megyei
Értéktár részére küldje meg.
Felelős: Dr. Varga László Balázs jegyző
Határidő: azonnal
7. napirend
Helyi Választási Bizottság megválasztása.
Dr. Varga László Balázs jegyző: Áder János köztársasági elnök 2014. október 12-re tűzte
ki a helyi önkormányzati képviselők, és polgármesterek általános választását. Ez azzal a
kötelezettséggel jár számunkra, hogy meg kell választani a Helyi Választási Bizottság tagjait. 5
évre tartana a megbízatásuk, a következő soros választásokig. A nevek, akikre gondoltunk
szerepelnek az előterjesztésben.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
120/2014. (VII.24.) ÖH. határozat:
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete testülete
2014.07.24-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén úgy
határoz, hogy a Hajdúbagos Helyi Választási Bizottság tagjainak
választja az alábbi személyeket:
1. Ganzler Gézáné elnök
2. Lévai János Zoltánné elnökhelyettes
3. Győrfi Csaba tag
4. Szegény Ernőné póttag
5. Bugjóné Zabolai Györgyi póttag
Felelős: Dr. Varga László Balázs jegyző

Határidő: azonnal
8. napirend
Ingatlanok megvásárlásáról való döntés.
Szabó Lukács Imre polgármester: A 189. Hrsz-ú Nagy utcai, és az Arany János utcai
ingatlanok közül melyiket kellene megvásárolni. Beszéltem Virágos Lajosné Kozák Anikóval,
aki örökölte a Nagy utcai ingatlant, és azt mondta 2 millió forintért ideadná. Én úgy
gondolom 1,5 millió forintnál nem ér többet, így ha annyiért ideadná, akkor vegyük meg, ha
nem, akkor majd később úgyis annyiért is ideadja, a mai ingatlanpiacot figyelembe véve.
Faragó Lajos képviselő: Ez a ház nagyon jó helyen van, és nem is rossz állapotú.
Szerintem ha megvennénk, akkor kiadhatnánk fiatal pároknak, családoknak albérletbe, ide
kell vonzani a fiatalokat. Kell a gyerek az óvodába és az iskolába is. Nem utolsó sorban így 3-4
év alatt visszaadná az árát is.
Szabó Lukács Imre polgármester: Megkezdem a tárgyalásokat, ha sikerül megvásárolni
az ingatlanokat, akkor lesz értelme beszélgetni arról, hogy mire kellene használni őket.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
121/2014. (VII.24.) ÖH. határozat:
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete testülete
a 2014.07.24-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén úgy
határoz, megbízza Szabó Lukács Imre polgármester urat az
ingatlanvásárlással kapcsolatos tárgyalások lefolytatására.
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester
Határidő: azonnal
9. napirend
Döntés parasztlakodalom dokumentálásáról.
Szabó Lukács Imre polgármester: Egy olyan esküvőt kellene tartani, ami szinte
mindenben a régi hagyományokat tükrözi, és ezzel akár értéket is teremthetünk, hiszen hátha
mások is kedvet kapnának ilyen jellegű lakodalmak lebonyolításához. Erre kiválóan alkalmas,
a most szeptember 13.-án esedékes Kádár Lajos - Bádogos Fruzsina esküvője. Szilágybagosról
szeretnék zenekart hívni, lenne csigacsinálás. Felvennénk adathordozó lemezre, körülbelül
2,5 óra anyagra lenne szükségünk. 2014. szeptember 13-án lenne az esküvő, előtte héten
vasárnap lenne a csigacsinálás. A videós ezt a két napot összesen 80.000. Ft-ért vállalná.
Fehér Tiborné képviselő: Hol lenne ez az esemény megtartva? Bérleti díj ellenében?
Szabó Lukács Imre polgármester: A csigacsinálás a tájházban lenne, a Nagyteremben
pedig a szertartás. Nem kérünk érte bérleti díjat, hiszen én kértem, hogy így legyen tartva. Aki
egyet ért azzal, hogy a videós 80.000. Ft-ért felvegye az eseményt, az kérem, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
122/2014. (VII.24.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete testülete
a 2014.07.24-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén úgy
határoz, hogy a hajdúbagosi parasztlakodalom megörökítésére
80.000. Ft-ot különít el a tartalék keret terhére.
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester
Határidő: azonnal

Hajdúbagos, 2014. július 24.

Szabó Lukács Imre
polgármester

Dr. Varga László Balázs
jegyző

MELLÉKLETEK

