JEGYZİKÖNYV
Lakitelek Önkormányzat Képviselı-testületének
2011. július 28-i rendkívüli ülésérıl.

Határozat számok: 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110/2011. (VII.28.)
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JEGYZİKÖNYV

Készült:: Lakitelek Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 28-i rendkívüli
ülésérıl.

Jelen vannak:

Felföldi Zoltán polgármester
Madari Andor alpolgármester
Czinege Edit képviselı
Kalócz Antal képviselı
Olajos István képviselı
Szentirmay Tamás képviselı
Tóth Ferencné aljegyzı
Kotvics Lászlóné jegyzıkönyvvezetı

Külön meghívottak:
Csikós Mihály vagyongazd.és beruh.csop.vez.
Tóth Sándor bizottsági kültag

Felföldi Zoltán polgármester köszönti a rendkívüli testületi ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülésen 7 fı képviselıbıl jelen van 6 fı.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek Czinege Edit és Olajos István képviselıket javasolja.
Szavazásra bocsátotta a jegyzıkönyv hitelesítık személyét.
A Képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítık személyét ellenszavazat és tartózkodás
nélkül 6 igen szavazattal elfogadta.
A Polgármester ismerteti a napirendi pontokat.
- Napelemek telepítése a lakiteleki Eötvös Iskolára” tárgyú közbeszerzési eljárást
lezáró döntés meghozatala.
- KEOP 4.2.0/B helyi hı, és hőtési igény kielégítésére vonatkozó pályázat beadása
és saját erı biztosítása a pályázattal kapcsolatban.
- Eötvös Loránd Napközi Otthonos Óvoda, Óvoda-Bölcsöde, Általános Iskola és
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapvetı dokumentumaiban történı
változásokról.
- Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Esélyegyenlıségi helyzetelemzésének és Intézkedési tervének felülvizsgálatáról.
A Polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.
A Képviselı-testület a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 6 igen szavazattal
elfogadta.
Felföldi Zoltán polgármester napirend elıtt elnézést kért a rendkívüli ülés összehívásáért
és kéri, hogy Csikós Mihály beruházási és építésügyi csoportvezetı, Olajos István
iskolaigazgató, valamint Tóth Ferencné aljegyzı adjanak tájékoztatást arra vonatkozóan,
hogy miért kellett összehívni rendkívüli testületi ülést.
Csikós Mihály csoportvezetı, Olajos István iskolaigazgató és Tóth Ferencné aljegyzı
tájékoztatták a képviselıket a rendkívüli testületi ülés összehívásának okáról.
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NAPIREND:
1./ „Napelemek telepítése a lakiteleki Eötvös Iskolára” tárgyú közbeszerzési eljárást
lezáró döntés meghozatala.
Elıadó: Felföldi Zoltán polgármester

2./ KEOP 4.2.0/B helyi hı, és hőtési igény kielégítésére vonatkozó pályázat beadása
és saját erı biztosítása a pályázattal kapcsolatban.
Elıadó: Felföldi Zoltán polgármester
3./ Eötvös Loránd Napközi Otthonos Óvoda, Óvoda-Bölcsöde, Általános Iskola és
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapvetı dokumentumaiban történı változásokról.
Elıadó: Felföldi Zoltán polgármester
4./ Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Esélyegyenlıség helyzetElemzésének és Intézkedési tervének felülvizsgálatáról.
Elıadó: Felföldi Zoltán polgármester

1. NAPIREND:
Napelemek telepítése a lakiteleki Eötvös Iskolára tárgyú közbeszerzési eljárás lezáró
döntés meghozatala.
/Elıterjesztés kiadva. Jegyzıkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselıket, hogy az ülés elıtt a Bíráló
Bizottság összeült és javaslatot tett a közbeszerzési eljárás nyertesére. A mai ülésen a
testületnek a közbeszerzési eljárás nyertesérıl kell döntenie.
Kiegészítésként elmondja, hogy a KEOP. 4.2.0/A pályázat arról szól, hogy az Eötvös Iskola
tetejére napelemeket telepítsen az önkormányzat, amelynek beszerelésével kevesebb lesz a
villanyszámla. Ez a pályázat un. automatikus elbírálási pályázat, ami azt jelenti, hogy ha a
formai kritériumot valaki teljesít, akkor automatikusan támogatásban részesül, nincs külön
bírálat. Az elvárások között szerepel, hogy a pályázat benyújtásával egyidıben már ki kell
legyen választva az a szállító, aki a napelemeket szállítani fogja. Az önkormányzat a
pályázat benyújtása elıtt felmérte, hogy ha lefolytat egy közbeszerzési eljárást a napelem
szállítójára a pályázat benyújtásáig, akkor nem biztos, hogy nem függesztik fel addig a
pályázatot. Ez történt a múlt héten, felfüggesztették a pályázatot, de elızetes egyeztetés
alapján van arra lehetıség, hogy magát a szállító kiválasztását lebonyolító közbeszerzést, a
hiánypótlási idıszakban hiánypótlásként tegyék meg. Benyújtotta az önkormányzat a
pályázatot, ott elızetes tájékozódás alapján beállította az önkormányzat az árat és a
hiánypótlási idıszakban közbeszereztetett az önkormányzat. Ezt a közbeszerzést kell most
szentesíteni. Mivel ez a közbeszerzés 25 millió Ft alatti az elızetes értékek alapján, ezért
három meghívásos közbeszerzés történt, melybıl egy ajánlat érkezett be, amelyet a Bíráló
Bizottság formailag és tartalmilag is érvényesnek tartotta, de ez az ajánlat valamennyivel
alatta van a pályázatban beállított összegnek.
A testületnek a mai napon a Bíráló Bizottság javaslata alapján a közbeszerzési eljárás
nyertesérıl kell döntenie.
Megkérdezi, hogy van-e az elıterjesztéshez, illetve az elmondottakhoz hozzászólás?
Olajos István képviselı, iskolaigazgató megkérdezi, hogy a napelemek milyen
teljesítményőek?
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Csikós Mihály csoportvezetı
Az iskolának kb. 30 kW a fogyasztása, és a pályázatban is 30 kW-ként van kezelve. Van
némi rátartás, hogy 1-2 kW-al inkább többet termeljen, mint kevesebbet, mert ha van rá mód,
akkor ne kelljen fizetni az elektromos áramért.
A Polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselı-testület a határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 6 igen
szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselı-testületének
104/2011.(VII.28.) határozata
Közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
Lakitelek Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyi elıterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
Lakitelek Nagyközség Önkormányzata által indított „Napelemek telepítése a lakiteleki
Eötvös Iskolára” tárgyú árubeszerzésre irányuló, Kbt. 251.§(2) bekezdése szerinti
közbeszerzési eljárás nyertesének a SAVEsco Energiagazdálkodási Tanácsadó és
Szolgáltató Kft-t nevezi ki.
Felelıs: Felföldi Zoltán polgármester
Határidı: azonnal

2. NAPIREND:
KEOP 4.2.0/B helyi hı, és hőtési igény kielégítésére vonatkozó pályázat beadása és
saját erı biztosítása a pályázattal kapcsolatban.
/Elıterjesztés kiadva. Jegyzıkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester az elıterjesztés lényegét összegezve elmondja, hogy a
legutóbbi testületi ülést követı napon adta be a Hivatal a pályázatot, aminek a tárgya
faaprítékos és fatüzeléses kazánnal való ellátása az iskolának, óvodának és orvosi
rendelıknek. Azóta megérkezett a hiánypótlás, aminek beadási határideje korábban van,
mint a soron következı testületi ülés. Mivel a hiánypótlás az önkormányzat pénzügyi
kötelezettségvállalását érinti, ezért szükséges a testület döntése. A pályázat benyújtásakor
egy szakmai hiba történt, a pályázatban ugyanis épület utólagos hıszigetelése és nyílászáró
cseréje nem támogatható. Ennek ellenére, mivel az iskola kazánháza bıvíthetı a beruházás
keretében, és mivel az iskola kazánházában már rendes hıszigetelés és korszerő
nyílászárók lesznek, a pályázatba bekerült a kazánház régi részének az utólagos
hıszigetelése és nyílászáró cseréje, ami nem jogosult költség a pályázatban. Ezt
észrevételezte a pályáztató.
A hiánypótlásra két lehetıséget lehetett választani. Az egyik megoldás, hogy ezt az egész
munkarészt kiveszik a pályázatból, mintha nem került volna sor a kazánház régi részének
hıszigetelésre és nyílászáró cseréjére, de ez olyan átszámítást igényelt volna az összes
megtérülési mutatónak, az összes hıtechnikai számításnak, ami hibázási lehetıséget
rejtene magában és nem lenne elvégezhetı ennyi idı alatt.
A másik megoldás pedig az lehet, hogy ezt az emelt számot átteszi az önkormányzat
önerıbe. Ezzel az önerı növekszik, az eddigiekhez képest 2,7 millió Ft-al.
Megkérdezi, hogy van-e az elıterjesztéshez hozzászólás?
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Csikós Mihály csoportvezetı kiegészítésként elmondja, hogy a projekt költség
összességében nem változott.
Kalócz Antal képviselı, Pénzügyi Bizottság elnöke megjegyzi, hogy ha elfogadja a
testület az elıterjesztést, akkor költségvetés módosítás szükséges.
Felföldi Zoltán polgármester elismeri, hogy valamennyi plusz terhet biztosan jelent az
önkormányzatnak, de azt, hogy pontosan mennyit, azt csak akkor tudják meg ha a
közbeszerzési ajánlatok megérkeznek. Kalkulációja szerint a kivitelezés csak a jövı nyáron
lehet esedékes. Mivel a következı év tavaszán fog kiderülni, hogy mennyi az összeg, ezért
ez a következı évi költségvetésnél fog jelentkezni.
A Polgármester szavazásra bocsátotta a határozat tervezetet.
A Képviselı-testület a határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 6 igen
szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselı-testületének
105/2011.(VII.28.) határozata
KEOP-2011-4.2.0/B számú helyi hı, és hőtési igény kielégítésére vonatkozó pályázat
beadása és saját erı biztosítása a pályázattal kapcsolatban
Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyi elıterjesztést megvitatta,
és az alábbi határozatot hozza:
1. Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete támogatja az alábbiakban
részletezett pályázat beadását, valamint kijelenti, hogy a pályázat megvalósításához
szükséges önerıt biztosítja, támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját
forrás összegét a költségvetésben elkülöníti.
2. A pályázat célja: biomassza tüzeléső hıközpont kiépítése az Eötvös Iskola területén,
mely a következı önkormányzati tulajdonban lévı épületek főtését látná el: Eötvös
Iskola, Óvoda, I. Orvosi rendelı, II. Orvosi rendelı.
3. A pályázat adatai:
•

•
•

•

•
•
•
•

A pályázat megvalósítási helyszíneinek pontos címe.: 6065 Lakitelek, Kiss János
u.1; 6065 Lakitelek, Kiss János u. 1/a; 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 44/b; 6065
Lakitelek, Széchenyi krt. 46.
A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi számai.: Eötvös Iskola: 281, Óvoda:
282, I. Orvosi rendelı: 285-2, II. Orvosi rendelı: 286.
A projekt megnevezése: A Környezet és Energia Operatív Program "Helyi hı, és
hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal kombinálva" konstrukciójához
"Biomassza alapú tömbfőtés kialakítása Lakitelek Nagyközség Önkormányzatánál"
címő projekt.
A pályázati konstrukció száma.: KEOP-2011-4.2.0/B
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 192.600.330.- Ft
A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési
költsége (elszámolható költségét): bruttó 189.487.892.- Ft
Az igényelt támogatás összege: bruttó 161.064.708.- Ft
Az önkormányzati saját erı számszerő összege és forrása:
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bruttó 31.535.622.- Ft , saját forrás

4. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az önerı költségvetési rendeletbe
való beépítésrıl gondoskodjon.
Felelıs: Felföldi Zoltán polgármester
Határidı: azonnal

3. NAPIREND:
Eötvös Loránd Napközi Otthonos Óvoda, Óvoda-Bölcsöde, Általános Iskola és
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapvetı dokumentumaiban történı
változásokról.
/Elıterjesztés kiadva. Jegyzıkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester kéri Olajos István iskolaigazgatót, hogy ismertesse az
elıterjesztést.
Olajos István, képviselı iskolaigazgató tájékoztatja a testületet, hogy az Eötvös Loránd
Napközi Otthonos Óvoda, Óvoda-Bölcsöde, Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, Pedagógiai Programját, a Pedagógiai
Program részeként a Helyi Tanterv, valamint az Intézményi Minıségirányítási Program
dokumentumait azért szükséges módosítani, mert a TÁMOP. 3.3.2. pályázattal kapcsolatban
a hátrányos helyzető és halmozottan hátrányos helyzető gyermekek esélyegyenlıségére a
változásokat be kell vezetni a programokba.
A dokumentumok változásai érintik mind az iskolát, mind az óvodát. Egy-egy dokumentum
több száz oldalas nagyságrendő, egységes szerkezető és a módosítások sárga színnel
lettek megjelölve. Nem arról van szó, hogy a dokumentumok megváltoztak volna. 2007-ben
a társulás alakulásakor tárgyalta a szülıi munkaközösség, diákönkormányzat, és az
önkormányzat, majd a fenntartói tanács. Utána 2010-ben a TÁMOP 3.1.4. pályázat kapcsán
ismét tárgyalták az érdekképviseletek, az önkormányzat, a fenntartói tanács és átvezetésre
kerültek a pályázattal kapcsolatos dolgok. Nem arról van szó, hogy az egész
dokumentumokat újraírták, csak a pályázattal összefüggésben módosításra kerültek.
Mindegyik módosítás arra vonatkozik, hogy mit kellett beépíteni pluszban a pályázat
eredményeként.
A dokumentumok módosításait - az írásos elıterjesztést kiegészítve - a következı
sorrendben ismerteti:
- Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása,
- Pedagógiai Program módosítása, és részeként a Helyi Tanterv módosítása,
- Iskolai, óvodai házirend
- Intézményi minıségirányítási program módosítása.
HOZZÁSZÓLÁS:
Madari Andor alpolgármester kifogásolja, hogy az anyagot az idı rövidsége miatt a
többszáz oldalas dokumentumokat nem tudta áttekinteni, így felelısséggel döntést sem tud
hozni.
Olajos István képviselı, iskolaigazgató ismételten elmondja, hogy ez az anyag már nem
ismeretlen a képviselık elıtt, hiszen a pályázatok elıírásai alapján többször lett módosítva,
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és a dokumentumok megtalálhatók voltak az iskola honlapján. A többszáz oldalas
dokumentumok egységes szerkezetőek, a módosítások sárga színnel vannak jelölve.
A Szervezeti és Mőködési Szabályzat megtárgyalása után a Polgármester szavazásra
bocsátotta az Eötvös Loránd Napközi Otthonos Óvoda, Óvoda-Bölcsöde, Általános Iskola és
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának
elfogadását a Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás felé.
A Képviselı-testület a javaslatot ellenszavazat nélkül 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással
elfogadta és a következı határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselı-testületének
106/2011.(VII.28.) határozata
Eötvös Loránd Napközi Otthonos Óvoda, Óvoda-Bölcsöde, Általános Iskola és
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Szervezeti és mőködési szabályzatának módosítása.
Lakitelek Önkormányzat Képviselı-testülete Felföldi
elıterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

Az Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra javasolja a Tisza-menti
Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak az Eötvös Loránd Napközi Otthonos
Óvoda, Óvoda-Bölcsıde, Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát.

A Pedagógiai Program megtárgyalása után a Polgármester szavazásra bocsátotta az
Eötvös Loránd Napközi Otthonos Óvoda, Óvoda-Bölcsöde, Általános Iskola és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény Pedagógiai Program módosításának elfogadását a Tisza-menti
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás felé.
A Képviselı-testület a javaslatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül 6 igen szavazattal
elfogadta és a következı határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselı-testületének
107/2011.(VII.28.) határozata
Eötvös Loránd Napközi Otthonos Óvoda, Óvoda-Bölcsöde, Általános Iskola és
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának módosítása.
Lakitelek Önkormányzat Képviselı-testülete Felföldi
elıterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

Az Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra javasolja a Tisza-menti
Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak az Eötvös Loránd Napközi Otthonos
Óvoda, Óvoda-Bölcsıde, Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programját.

Az intézményi minıségirányítási program megtárgyalása után a Polgármester szavazásra
bocsátotta az Eötvös Loránd Napközi Otthonos Óvoda, Óvoda-Bölcsöde, Általános Iskola és
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Intézményi minıségirányítási program módosításának
elfogadását a Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás felé.
A Képviselı-testület a javaslatot ellenszavazat nélkül 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással
elfogadta és a következı határozatot hozta:
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Lakitelek Önkormányzat Képviselı-testületének
108/2011.(VII.28.) határozata
Eötvös Loránd Napközi Otthonos Óvoda, Óvoda-Bölcsıde, Általános Iskola és
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény minıségirányítási programjának módosítása.
Lakitelek Önkormányzat Képviselı-testülete Felföldi
elıterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

Az Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra javasolja a Tisza-menti
Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak az Eötvös Loránd Napközi Otthonos
Óvoda, Óvoda-Bölcsıde, Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programját.

Az iskolai és óvodai házirend megtárgyalása után a Polgármester szavazásra bocsátotta az
Eötvös Loránd Napközi Otthonos Óvoda, Óvoda-Bölcsöde, Általános Iskola és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény iskolai és óvodai házirendjét.
A Képviselı-testület a javaslatot ellenszavazat nélkül 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással
elfogadta és a következı határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselı-testületének
109/2011.(VII.28.) határozata
Eötvös Loránd Napközi Otthonos Óvoda, Óvoda-Bölcsıde, Általános Iskola és
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Házirendjének módosítása.
Lakitelek Önkormányzat Képviselı-testülete Felföldi
elıterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

Az Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra javasolja a Tisza-menti
Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak az Eötvös Loránd Napközi Otthonos
Óvoda, Óvoda-Bölcsıde, Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
iskolai, valamint óvodai Házirendjét.

4. NAPIREND :
Tisza-menti
Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulás
helyzetelemzésének és Intézkedési tervének felülvizsgálatáról.
/Elıterjesztés kiadva. Jegyzıkönyv melléklete./

Esélyegyenlıségi

Olajos István képviselı elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a TÁMOP 3.1.4 és a
TÁMOP 3.3.2 pályázatok beadásának feltétele volt, hogy a Társulás készítse el
esélyegyenlıségi helyzetelemzését és az ehhez kapcsolódó intézkedési tervet. A
dokumentum 2008 augusztusában a Kecskeméti Kistérségi Pedagógiai Intézet
közremőködésével készült el, s azt Kocsis Péter Csaba esélyegyenlıségi szakértı
ellenjegyezte. Ezt követıen a társulásban résztvevı települések önkormányzatai is
elfogadták azt.
A törvényi rendelkezések szerint az intézkedési tervet kétévente felül kell vizsgálni és a
Fenntartói Tanács jóváhagyása elıtt a Képviselı-testület döntése szükséges.
Az elıterjesztés megtárgyalása után a Polgármester szavazásra bocsátotta a határozattervezetet.
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A Képviselı-testület a határozat tervezetet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 6 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Lakitelek Önkormányzat Képviselı-testületének
110/2011.(VII.28.) határozata
Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
Társulási Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terve.

Lakitelek Önkormányzat Képviselı-testülete Felföldi
elıterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Zoltán

polgármester

Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra javasolja a
Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak a Társulási Közoktatási
Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervet.

Mivel több napirend nem volt, a Polgármester a rendkívüli ülést berekesztette.

Kmft.
Felföldi Zoltán
polgármester

Tóth Ferencné
jegyzıi jogkört gyakorló aljegyzı

Czinege Edit
Olajos István
jegyzıkönyv hitelesítık

