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JEGYZŐKÖNYV
Felvéve Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
nyílt üléséről
Az ülés helye:

Községháza, Polgármesteri iroda
Úny, Kossuth L. u. 2.

Az ülés időpontja:

2017. március 30. 17 óra

Meghívottak:

Mellékelt jelenléti ív szerint (Jkv. 1. melléklete)

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
Pósfai József
Borossné Bakon Erika
Podhorszki Attila

polgármester
képviselő
képviselő

Héder János

aljegyző

Az ülésen megjelent meghívottak:

Az ülést vezette:

Pósfai József

polgármester

Pósfai József polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, majd megnyitotta az ülést és
megállapította, hogy az ülés határozatképes, az 5 megválasztott képviselő közül 3 fő jelen van. A
Meghívó (Jkv. 2. melléklete) szerint napirendi pontok tárgyalását javasolja.
Más javaslat hiányában a polgármester szavazást rendelt el a következő határozati javaslat
elfogadásáról: Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el: 1.) A 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása Előadó: Pósfai József polgármester;
2.)
A
számítási
hiba
következtében
tévesen
megállapított
polgármesteri
illetmény és költségtérítés pontosítása Előadó: Héder János aljegyző; 3.) VP6-7.2.1.2-16 kódjelű,
egyedi szennyvízkezelés pályázati felhíváshoz kapcsolódó pályázati anyag elkészítésére érkezet
ajánlat(ok) megvitatása Előadó: Pósfai József polgármester; 4.) Döntés támogatási igény
benyújtásáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
(továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázat, Belterületi utak,
járdák, hidak felújítása alcéljára Előadó: Pósfai József polgármester; 5.) A Templom utca
csapadékvíz elvezetési problematikájára érkezett kérelem megvitatása Előadó: Pósfai József
polgármester; 6.) Egyebek.
A Képviselő-testület jelenlévő 3 tagja egyhangúlag (3 igen szavazattal), ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozta:
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Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
11/2017. (III. 30.) ÚKÖKt. határozata
A napirend elfogadásáról
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.)
A 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Pósfai József polgármester
2.)
A
számítási
hiba
következtében
tévesen
megállapított
polgármesteri
illetmény és költségtérítés pontosítása
Előadó: Héder János aljegyző
3.)
VP6-7.2.1.2-16 kódjelű, egyedi szennyvízkezelés pályázati felhíváshoz kapcsolódó
pályázati anyag elkészítésére érkezet ajánlat(ok) megvitatása
Előadó: Pósfai József polgármester
4.)
Döntés támogatási igény benyújtásáról a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet
II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatásra kiírt pályázat, Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcéljára
Előadó: Pósfai József polgármester
5.)
A Templom utca csapadékvíz elvezetési problematikájára érkezett kérelem megvitatása
Előadó: Pósfai József polgármester
6.)
Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

NAPIREND ELŐTTI FELADATOK
Jelentés a lejárt határidejűhatározatok végrehajtásáról, valamint
beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
(Előterjesztés a Jegyzőkönyv 3. melléklete.)
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a polgármester szavazást rendelt el a jegyzőkönyv 3.
mellékletét képező előterjesztés tárgyában. A Képviselő-testület jelenlévő 3 tagja egyhangúlag, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2017. (III. 30.) ÚKÖKt. határozata
A két ülés közötti eseményekről
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti fontosabb
eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót a
Jegyzőkönyv 3. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
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NAPIREND

1.) napirend tárgyalása
A 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Pósfai József polgármester
(Előterjesztés a Jegyzőkönyv 4. melléklete.)
Pósfai József polgármester: Az Előterjesztést a
Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.

Meghívóval kézhezkepták Képviselő-társai.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazást rendelt el az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület jelenlévő 3 tagja egyhangúlag (3 igen szavazattal), ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozta:
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2017. (III. 31.) ÚKÖKt. határozata
A 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervről
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján, az önkormányzat
2017. évi költségvetése figyelembevételével, 2017. évre nemleges
közbeszerzési tervet fogad el.

2.) napirend tárgyalása
A számítási hiba következtében
illetmény és költségtérítés pontosítása

tévesen

megállapított

polgármesteri

Előadó: Héder János aljegyző
(Előterjesztés a Jegyzőkönyv 5. melléklete.)
Pósfai József polgármester: Bejelenti az érintettségét. Az SZMSZ 12. § (2) bekezdése előírja a
személyes érintettségének bejelentési kötelezettségét, ezért az adott döntéshozatalban nem kíván részt
venni.
Héder János aljegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy a polgármesterek illetményének
megállapításakor egy kapott anyagból dolgoztak, ami sajnálatos módon számítási hibát tartalmazott.
Az előterjesztésben írtak szerint javasolta a hibát kijavítani.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazást rendelt el az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadásáról. A Képviselő-testület döntéshozatalban részt vevő 2 tagja, 2 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
14/2017. (III. 31.) ÚKÖKt. határozata
A polgármester illetményéről és költségtérítéséről
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester havi illetményét
2017. január 1-től bruttó 398.900 Ft-ban, a polgármester költségtérítését ugyanettől
az időponttól az illetménye 15%-ában, azaz bruttó 59.835 Ft-ban állapítja meg.
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2017.(II.3.) ÚKÖKt. határozata
hatályát veszti.
A Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Kovács Gyuláné jegyző
Határidő: azonnal

3.) napirend tárgyalása
VP6-7.2.1.2-16 kódjelű, egyedi szennyvízkezelés pályázati felhíváshoz kapcsolódó
pályázati anyag elkészítésére érkezet ajánlat(ok) megvitatása
Előadó: Pósfai József polgármester
Pósfai József polgármester: Az egyedi szenyvíztisztítós pályázat kapcsán két pályázatíróval
egyeztetet a közelmúltban. Az egyik visszavonta az írásos ajánlatát, a másik meg csak ma reggel
küldte meg. Igazából arról kell dönteni, hogy az egyetlen élő ajánlatot elfogadják-e, vagy nem.
A javaslata az, hogy ha továbbra is komolyan gondolják a pályázat benyújtását 2017. május 15-ig,
akkor ma döntsenek a pályázatíró és a tervező személyét illetően.
Ismerteti az Ú-352-1/2017. és az Ú-352-3/2017. számú ügyiratokat.
Javasolja az Ú-352-3/2017. számú ügyiratban szerepelő ajánlat elfogadását, elsősorban ár-érték arány
alapján, másodsorben pedig azért, mert a decemberi lakossági tájékoztatón is Ők vettek már részt.
Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el a következő határozati javaslat
elfogadásáról: Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete továbbra is fontosnak tartja a község
szennyvízhelyzetén való javítási lehetőségek nyomonkövetését, megragadását. A lakosság körében
végzett igényfelmérés eredménye egyértelművé teszi, hogy egyben lakossági elvárás is támogatási
igény benyújtása a VP6-7.2.1.2- 16 kódszámú „Egyedi szennyvízkezelés” című pályázati kiírásra,
2017. 05. 15-i határidővel. Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete, megvizsgálva a
beérkezett pályázatírói és tervezői ajánlatokat a pályázat összeállításával és benyújtásával a
Tenderfactor Kft.-t (Cím: 7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 1.) bizza meg. A Tenderfactor Kft. vállalja a
megvalósíthatósági tanulmány és a pályázat elkészítését, a projektmenedzsment feladatokat, a
helyszíni ellenőrzéseken való jelenlétet, és a fenntartási jelentések elkészítését, 5 %-os sikerdíjért. A
pályázat benyújtáskor 300 000 Ft fizetendő előzetesen.
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a páIyázati műszaki tervdokumentáció
összeállításával, elfogadva a 2017. március 27-én kelt Vállalkozói Árajánlatát, Bódy Gábor egyéni
vállalkozó szakmérnököt (8060 Mór, Orgona u. 12.; Nyilvánt. szám: 3358969l) bizza meg.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozói szerződések megkötésére. A szerződéskötésből
adódó fizetési kötelezettségek teljesítésére Úny Község Önkormányzata a 2017. évi költségvetéséről
szóló 1/2017. (II. 2.) számú rendeletének 0502020 Szennyvíz pályázat címszó alatt tervezett kiadása
és az általános tartaléka nyújt fedezetet.
Határidő: Pályázat benyújtására 2017. május 15. Felelős: Polgármester.
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A Képviselő-testület jelenlévő 3 tagja egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
15/2017. (III. 31.) ÚKÖKt. határozata
Pályázatírói árajánlat elfogadásáról
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete továbbra is fontosnak tartja a község
szennyvízhelyzetén való javítási lehetőségek nyomonkövetését, megragadását.
A lakosság körében végzett igényfelmérés eredménye egyértelművé teszi, hogy egyben
lakossági elvárás is támogatási igény benyújtása a VP6-7.2.1.2- 16 kódszámú „Egyedi
szennyvízkezelés” című pályázati kiírásra, 2017. 05. 15-i határidővel.
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete, megvizsgálva a beérkezett pályázatírói
és tervezői ajánlatokat a pályázat összeállításával és benyújtásával a Tenderfactor Kft.-t
(Cím: 7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 1.) bizza meg. A Tenderfactor Kft vállalja a
megvalósíthatósági tanulmány és a pályázat elkészítését, a projektmenedzsment
feladatokat, a helyszíni ellenőrzéseken való jelenlétet, és a fenntartási jelentések
elkészítését, 5 %-os sikerdíjért. A pályázat benyújtáskor 300 000 Ft fizetendő előzetesen.
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a páIyázati műszaki tervdokumentáció
összeállításával, elfogadva a 2017. március 27-én kelt Vállalkozói Árajánlatát, Bódy
Gábor egyéni vállalkozó szakmérnököt (8060 Mór, Orgona u. 12.; Nyilvánt. szám:
3358969l) bizza meg.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozói szerződések megkötésére. A
szerződéskötésből adódó fizetési kötelezettségek teljesítésére Úny Község
Önkormányzata a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 2.) számú rendeletének
0502020 Szennyvíz pályázat címszó alatt tervezett kiadása és az általános tartaléka nyújt
fedezetet.
Határidő: Pályázat benyújtására 2017. május 15.
Felelős: Polgármester.

4.) napirend tárgyalása
Döntés támogatási igény benyújtásáról a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3.
melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatásra kiírt pályázat, Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
alcéljára
Előadó: Pósfai József polgármester
Pósfai József polgármester: Elmondja, hogy a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerint meghirdetették az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásról szóló Pályázati Kiírást, amit a
Meghívóval kézhez kaptak Képviselő-társai.
A Kossuth Lajos utca felújítására készítetett árajánlatot, amit ismertet (Ú-361-1/2017. számú ügyirat).
Podhorszki Attila képviselő: Olyannyira támogatja a javaslatot, hogy ha ma nem kerül napirendre
a Kossuth utca felújítása, akkor ma maga kezdeményezte volna.
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Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el a következő határozati javaslat
elfogadásáról: Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont
a), b) és c) pontok szerint meghirdetett, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatásról szóló Pályázati Kiírásra. A pályázat célja Úny, Kossuth Lajos utca belterületi
szakaszának burkolat- és csapadék vízelvezetést szolgáló létesítmény felújítása. A felújítás teljes
beruházási költsége bruttó: 15.218.437 Ft, azaz tizenötmillió-kettőszáztizennyolcezernégyszázharminchét Ft. A vállalt önerő bruttó: 2.282.766 Ft, azaz kettőmilliókettőszáznyolcvankettőezer-hétszázhatvanhat Ft. Az önerő biztosítására Úny község 2017. évi
költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 2.) Önkormányzati rendeletének az általános tartalékja nyújt
fedezetet. Felhatalmazza a polgármester a pályázati dokumentáció összeállítására és határidőre
történő benyújtására. Határidő: Pályázat benyújtására 2016. május 02.; Felelős: polgármester
A Képviselő-testület jelenlévő 3 tagja egyhangúlag (3 igen szavazattal), ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozta:
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
16/2017. (III. 31.) ÚKÖKt. határozata
Pályázat benyújtásáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti kiírás alapján
Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont
a), b) és c) pontok szerint meghirdetett, önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatásról szóló Pályázati Kiírásra.
A pályázat célja Úny, Kossuth Lajos utca belterületi szakaszának burkolat- és csapadék
vízelvezetést szolgáló létesítmény felújítása. A felújítás teljes beruházási költsége bruttó:
15.218.437 Ft, azaz tizenötmillió-kettőszáztizennyolcezer-négyszázharminchét Ft.
A vállalt önerő bruttó: 2.282.766 Ft, azaz kettőmillió-kettőszáznyolcvankettőezerhétszázhatvanhat Ft. Az önerő biztosítására Úny község 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II. 2.) Önkormányzati rendeletének az általános tartalékja nyújt fedezetet.
Felhatalmazza a polgármester a pályázati dokumentáció összeállítására és határidőre
történő benyújtására.
Határidő: Pályázat benyújtására 2016. május 02.
Felelős: polgármester

5.) napirend tárgyalása
A Templom utca csapadékvíz elvezetési problematikájára érkezett kérelem
megvitatása
Előadó: Pósfai József polgármester
Pósfai József polgármester: Szabó Tibor 2528 Úny, Bercsényi Miklós u. 17. alatti lakos levelét (Ú3621-/2017. számú ügyirat) Képviselő-társainak megküldte a Meghívóval.
Sajnálatos ami történt. Rendkívüli időjárási viszonyok okozták. A nagy hideg utáni gyors olvadás
miatt volt a rendkívüli vízbefolyás, mivel a fagyos földön nem tudott elszivárogni. Úgy gondolja,
hogy a probléma teljes megszüntetése több 10 milliós beruházást igényel, nem is beszélve arról, ha a
Templom utca teljes hosszában gondolkodnak. Ugyanis az igazi megoldás az lenne, ha a Bercsényi
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utcai leágazástól portalanítanák a Templom utcát minimum a megnevezett ingatlan hátsó
határvonaláig, az utat magas szegélyek közé foglalva, mert megfelelő méretű csapadékvíz elvezető
árok kialakítására keskeny az utca.
Pályázati támogatás elnyerése nélkül kevés esélyt lát a Templom utca fentiek szerinti felújítására.
Szerinte jelenleg annyit tehetnek, hogy egy udvarias levélben válaszolnak, türelmet kérve.
Rövid megbeszélés után a polgármester lezárta a napirendet.

6.) napirend tárgyalása
Egyebek
Előadó: Pósfai József polgármester
a) Beloiannisz utcai forgalomszabályozás
Pósfai József polgármester: Az előző testületi ülésen megbeszéltek szerint kért Árajánlatott a
Beloiannisz utcában két „fekvő rendőr” beszerzésére, illetve kihelyezésére. Az utca lényegesen
szélesebb, mint amivel Ő számolt, ezért a költségek is lényegesen nagyobbak.
Ismerteti a két árajánlatot (Jegyzőkönyv 6. számú melléklete)
Javasolja a kihelyezést is magába foglaló árajánlat elfogadását.
Borossné Bakon Erika képviselő: Úgy gondolja, hogy az ilyen közlekedésbiztonságot is
befolyásolható munkákat mindenképpen szakemberre kell bízni.
Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el a következő határozati javaslat
elfogadásáról: Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú
Beloiannisz utca forgalma balesetveszélyességének a csökkentése érdekében a 10/2017. (II. 03.)
ÚKÖKt. határozatában sebességkorlátozó útelemek (fekvőrendőr) kihelyezéséről döntött. A Hexavit
Kft. (2096 Üröm, Barackos u. 100/45) HEX4-AR-18506634 számú Árajánlatát (fekvőrendőr
telpíttéssel együtt) (Jkv. 6. melléklete) elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a megrendelés és a
kihelyezés bonyolítására. A költségek fedezetére a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 03.)
rendelete kiadásaiból a Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása nyújt fedezetet. Határidő:
60 nap; Felelős: polgármester.
A Képviselő-testület jelenlévő 3 tagja egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
17/2017. (III. 31.) ÚKÖKt. határozata
Sebességkorlátozó útelemek (fekvőrendőr) kihelyezésére érkezett Árajánlatról
Úny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú
Beloiannisz utca forgalma balesetveszélyességének a csökkentése érdekében a 10/2017.
(II. 03.) ÚKÖKt. határozatában sebességkorlátozó útelemek (fekvőrendőr) kihelyezéséről
döntött.
A Hexavit Kft (2096 Üröm, Barackos u. 100/45) HEX4-AR-18506634 számú Árajánlatát
(fekvőrendőr telpíttéssel együtt) (Jkv. 6. melléklete) elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megrendelés és a kihelyezés bonyolítására.
A költségek fedezetére a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 03.) rendelete
kiadásaiból a Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása nyújt fedezetet.
8

Határidő: 60 nap
Felelős: polgármester

b) Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok szigorításáról
Pósfai József polgármester: Tegnap délután kapott egy levelet (Jkv. 7. melléklete) a Képviselőtestületnek is címezve, aminek másolatát kiosztja a jelenlévőknek.
Emlékeztet, hogy Únyon azért született kerti hulladék égetésről rendelet, mert a helyi lakosság döntő
hányada igényelte, hogy továbbra is végezhessen ilyen tevékenységet.
A levélben leírtakkal nincs mit vitatkozni, viszont úgy gondolja hogy hiába ér egy rendelet fontosnak
tartott szempontok alapján 10 pontot, ha az abban foglaltakat nem tartják be, illetve nem tudják
betartatni, mert nincs hozzá megfelelő apparatus. Tapasztalatból mondja, hogy a jelenlegi előírásokat
sem tartja be a lakosság. Azt pedig ne várják el tőle, hogy Ő legyen az ügyeletes feljelentő. Szerinte
nem is ez a megoldás, hanem a környezettudatosságra nevelés, már óvodás kortól. Majd ha felnőtt
egy olyan generáció, akit így neveltek, igazán akkortól lesz előre lépés. Addig csak remény van, hogy
a jelenlegi felnőtt lakosság minél nagyobb része tud és akar alkalmazkodni az ajánlott éghajlatvédelmi
előírásokhoz.
Podhorszki Attila képviselő: Ha megtiltják, vagy nagyon korlátozzák a kerti hulladék égetését, az
nagy felháborodást fog kiváltani a lakosságban, ezért az a javaslata, hogy ne módosítsanak a
rendeleten.
Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el a következő határozati javaslat
elfogadásáról: Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete megköszöni a Környezeti Tanácsadó
Irodák Hálózata (3525 Miskolc, Kossuth utca 13.) 2017. március 29.-én kelt levelét, illetve az abban
leírt javaslatokat. Képviselő-testületünk jelenleg nem tartja időszerűnek a helyi környezet védelméről,
a település tisztaságáról, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról szóló,
3/2015. (III. 27.) számú önkormányzati rendeletének a módosítását. Határidő: Kivonat megküldésére
15 nap; Felelős: polgármester.
A polgármester szavazást rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról. A Képviselő-testület jelenlévő
3 tagja egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
18/2017. (III. 31.) ÚKÖKt. határozata
Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete megköszöni a Környezeti Tanácsadó
Irodák Hálózata (3525 Miskolc, Kossuth utca 13.) 2017. március 29.-én kelt levelét,
illetve az abban leírt javaslatokat.
Képviselő-testületünk jelenleg nem tartja időszerűnek a helyi környezet védelméről, a
település tisztaságáról, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó
szabályokról szóló, 3/2015. (III. 27.) számú önkormányzati rendeletének a módosítását.
Határidő: Kivonat megküldésére 15 nap
Felelős: polgármester

c) Hozzájárulás megvitatása, a Dorog Város Önkormányzatának a Dorog és Térsége
Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és fizetendő
térítési díjról szóló 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelete módosításához
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(Rendelettervezet a jegyzőkönyv 8. melléklete.)
Pósfai József polgármester: Ma kapta az ismételt felkérést, hogy mégis járuljanak hozzá a
díjemeléshez. Érvként maradt a csordaszellem. Annak idején kör e-mailben kérte a kollegái
véleményét, a tizennégyből csak hárman válaszoltak, viszont tizenketten jóváhagyták az emelést, ami
2017. március 1-től bevezetésre is került.
Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el a következő határozati javaslat
elfogadásáról: Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul Dorog Város
Önkormányzatának a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról,
azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjról szóló 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelete
módosításához a Jegyzőkönyv 7 melléklete szerinti tartalommal. Határidő: Kivonat megküldésére 8
nap; Felelős: Polgármester.
A polgármester szavazást rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról. A Képviselő-testület jelenlévő
3 tagja egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
19/2017. (III. 31.) ÚKÖKt. határozata
Hozzájárulás megadása a Dorog Város Önkormányzatának a Dorog és Térsége Szociális
Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési
díjról szóló 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelete módosításához
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul Dorog Város
Önkormányzatának a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott
ellátásokról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjról szóló 10/2012. (III. 9.)
önkormányzati rendelete módosításához a Jegyzőkönyv 8. melléklete szerinti
tartalommal.
Határidő: Kivonat megküldésére 8 nap
Felelős: polgármester

d) Egyedi szennyvízkezelési pályázat elvárt tartalmi elemeit tartalmazó határozat
Pósfai József polgármester: A pályázatíró tájékoztatása szerint van kötelező formula az egyedi
szennyvízkezelési pályázat benyújtásához szükséges testületi határozatról, amit ismertet.
Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el a következő határozati javaslat
elfogadásáról: Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az „Egyedi
szennyvízkezelés” című, VP6-7.2.1.2-16 kódszámú pályázat keretében támogatást igényel Úny község
szennyvízkezelésének a megoldása érdekében.
A tervezett beruházás megvalósításához szükséges 25 % önerő az önkormányzat részére
rendelkezésre áll.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pályázati kiírásnak megfelelően eljárva,
a pályázat benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester; Határidő: 2017. május 15.
A polgármester szavazást rendelt el a határozati javaslat elfogadásáról. A Képviselő-testület jelenlévő
3 tagja egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
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1. melléklet: Jelenléti ív
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2. melléklet: Meghívó

ÚNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉSTŐL

2528 ÚNY, KOSSUTH L. u. 2.

Iktatószám: Ú-1-13/2017.

Meghívó
Ezúton értesítem, hogy Úny Község Képviselő-testülete
soron következő ülését
2017. március 30-án (csütörtökön) 17 órakor
tartja, amelyre ezennel tisztelettel meghívom!
Az ülés helye:

Polgármesteri Iroda
Úny, Kossuth Lajos u. 2.

Tervezett napirend:
1.)
A 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Pósfai József polgármester
2.)
A számítási hiba következtében tévesen megállapított polgármesteri
illetmény és költségtérítés pontosítása
Előadó: Héder János aljegyző
3.)
VP6-7.2.1.2-16 kódjelű, egyedi szennyvízkezelés pályázati felhíváshoz kapcsolódó
pályázati anyag elkészítésére érkezet ajánlat(ok) megvitatása
Előadó: Pósfai József polgármester
4.)
Döntés támogatási igény benyújtásáról a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3.
melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatásra kiírt pályázat, Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
alcéljára
Előadó: Pósfai József polgármester
5.)
A Templom utca csapadékvíz elvezetési problematikájára érkezett kérelem
megvitatása
Előadó: Pósfai József polgármester
6.)
Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok!
Úny, 2017. március 22.
Tisztelettel:

Pósfai József
Polgármester
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3. melléklet a 12/2017. (III. 30.) ÚKÖKt. határozathoz:

ÚNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉSTŐL

2528 ÚNY, KOSSUTH L. u. 2.

Iktatószám: Ú-1-15/2017.

ELŐTERJESZTÉS
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. március 30. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya: Jelentés a lejárt határidőjű határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés közötti fontosabb döntésekről, eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról
I. Lejárt határidőjű határozatok:
3/2017. (II. 3.) ÚKÖKt. határozat: Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat Únyi
Telephelye 2017. évi költségvetése kiegészítő támogatásának jóváhagyásáról határozati kivonat
postázva.
4/2017. (II. 3.) ÚKÖKt. határozat: A Dági Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
kiegészítő támogatásának a jóváhagyása
5/2017. (II. 3.) ÚKÖKt. határozat: A polgármester illetményének elfogadása ma újra tárgyalva.
7/2017. (II. 3.) ÚKÖKt. határozat: Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat térítési díja
emelésének az elutasításáról szóló határozati kivonat postázva.
9/2017. (II. 3.) ÚKÖKt. határozat: Támogatási kérelem benyújtása határidőben megtörtént a
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.3.1.2-16
kódszámú Pályázati felhívásra.
10/2017. (II. 3.) ÚKÖKt. határozat: A Beloiannisz utca két végére sebességkorlátozó útelemek
(fekvőrendőr) kihelyezésére érkezett árajánlatot ma újra tárgyaljuk.

II. Két ülés közötti fontosabb események
2017. II. 15. Bajót: „Duna-Pilis-Gerecse” Vidékfejlesztési Egyesület éves közgyűlése.
2017. II. 16. Dág: Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat évértékelő értekezlete.
2017. II. 27. Úny: Régió Régia folyóirat bemutatkozója.
2017. II. 28. Esztergom: Ister-Granum EGTC éves közgyűlése.
2017. III. 01. Réde: A TÖOSZ megyei értekezlete.
2017. III. 02. Tatabánya: Tájékoztató előadás a Települési Arculati Kézikönyvről.
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2017. III. 03. Csolnok: Kényszermunka Magyarországon – a szögesdrót két oldalán című
konferencia
2017. III. 09. Úny: Interjúadás az Óvodát ellenőrző tanfelügyelőknek.
2017. III. 10. Dorog: DTKT ülés Dorog és Esztergom egészségügyi intézményeinek az
összevonásáról.
2017. III. 13-14. Úny: polgármester szabadságon.
2017. III. 15. Úny: Március 15-i emlékműsor.
2017. III. 16-17. Úny: polgármester szabadságon.
2017. III. 20. Úny: 24 ÓRA újság területi felelős újságírójának bemutatkozó látogatása.
2017. III. 21. Úny: Egyeztető megbeszélés szennyvíz pályázat lehetőségéről.
2017. III. 28. Tatabánya: Szakmai értekezlet a Települési Arculati Kézikönyvről és a települési
rendelet elkészítéséről.

III. Átruházott hatáskörben hozott döntések
Polgármester határozatai:
Önkormányzati segély: 3 fő részére

28 000 Ft

Kérem az előterjesztésem megvitatás utáni elfogadását!
Úny, 2017. március 27.

Tisztelettel:

Pósfai József
polgármester
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4. melléklet a 13/2017. (III. 31.) ÚKÖKt. határozathoz:

ÚNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉSTŐL

2528 ÚNY, KOSSUTH L. u. 2.

Iktatószám: Ú-1-14/2017.

ELŐTERJESZTÉS
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. március 30. napján tartandó ülése
1. napirendjéhez

Tárgy: 2017. évi közbeszerzési terv
Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérők az önkormányzat annak minősül - éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban:
közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az év elején, legkésőbb március 31. napjáig az adott évre
tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell
őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.
Azt, hogy adott beszerzés közbeszerzési kötelezettséget von-e maga után a hivatkozott törvényben
írt értékelési módszer alapján az adott évre vonatkozó közbeszerzési értékhatárok
figyelembevételével kell meghatározni.
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben kerültek
kihirdetésre a közbeszerzési értékhatárok, amit tájékoztatásul az alábbiak szerint közlök:
„70. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre
vonatkozó értékhatárt - 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint,
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérő en a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti
közbeszerzési értékhatár 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.
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71. § (1) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésre
vonatkozó
uniós közbeszerzésiértékhatár kivéve
a
közszolgáltatói
szerződésekre
vonatkozó értékhatárt - 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig
a) a Kbt. 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint
ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a
beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel, 135 000 euró,
b) a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint az 5. § (1) bekezdés a) és b)
pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2.
mellékletében nem szerepel, 209 000 euró,
c) a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3.
mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás, 750 000 euró.
(2) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az építési beruházásra vonatkozó
uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig 5 225 000 euró.
(3) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az építési koncesszióra és a szolgáltatási koncesszióra
vonatkozó uniós közbeszerzésiértékhatár 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig 5 225 000 euró.
(4) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a tervpályázati eljárás lefolytatására
vonatkozó
uniós közbeszerzési értékhatár kivéve
a
közszolgáltatói
szerződésekre
vonatkozó értékhatárt - 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig
a) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott értékhatárok, ha a tervpályázati eljárás
eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,
b) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott értékhatárok minden olyan tervpályázati
eljárás esetében, amelynek pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege
eléri vagy meghaladja ezeket az értékhatárokat.
72. § (1) A 71. § (1), (2) és (4) bekezdésétől eltérően a közszolgáltatói szerződések esetén irányadó,
a Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott uniós közbeszerzési értékhatár 2017. január 1jétől 2017. december 31-éig
a) árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére 418 000 euró,
b) építési beruházásra 5 225 000 euró,
c) a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatásra 1 000 000 euró.
(2) A közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a
tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2017. január 1-jétől
2017. december 31-éig
a) 418 000 euró, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,
b) 418 000 euró, ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes
teljes összege eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben, valamint a 71. §-ban meghatározott uniós értékhatárok forintban
meghatározott összegeként az Európai Unió Hivatalos Lapjában így közzétett - az Európai Bizottság
által kétévente felülvizsgált - összeget kell figyelembe venni.
73. § A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény szerinti uniós értékhatár 2017. január
1-től 2017. december 31-ig
a) árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén 412 000 euró,
b) építési beruházás esetén 5 150 000 euró.
A 2017. évre vonatkozó költségvetés áttekintése alapján megállapítható, hogy nem várható olyan
beszerzés, mely elérné a közbeszerzési értékhatárt, ugyanakkor célszerű egy határozat meghozatala,
mellyel a képviselő-testület jelzi, hogy terv-készítési kötelezettségéről nem feledkezett meg.
Természetesen, amennyiben év közben sor kerül olyan beszerzésre, melyhez közbeszerzést kell
lefolytatni, akkor szükséges lesz a terv elfogadása.
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Határozati javaslat:
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.. /.... ( ..... ) ÚKÖKT. határozata
A 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervről
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján, az önkormányzat
2017. évi költségvetése figyelembevételével, 2017. évre nemleges
közbeszerzési tervet fogad el.

Úny, 2017. március 22.

Pósfai József
polgármester
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5. melléklet a 17/2017. (III. 31.) ÚKÖKt. határozathoz:
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6. melléklet a 19/2017. (III. 31.) ÚKÖKt. határozathoz:

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete a Dorog
Város Önkormányzat Képviselő-testületének Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2012. (III.9.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény. 92.§ (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §, (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§ (1a) bekezdésében biztosított
egyetértési jogkörében eljáró Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Bajna Község
Önkormányzat Képviselő-testülete, Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Dág Község
Önkormányzat Képviselő-testülete, Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete , Kesztölc Község
Önkormányzat Képviselő-testülete, Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Máriahalom Község
Önkormányzat Képviselő-testülete Nagysáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Piliscsév Község
Önkormányzat Képviselő-testülete, Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Tokod Nagyközség
Képviselő-testülete, Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Úny Község Önkormányzat
Képviselő-testülete hozzájárulásával a következőket rendeli el:
1. §

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által
nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2012. (III.9.)
önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet melléklete lép.

2. §
Ez a rendelet 2017. március 1-én lép hatályba.

Dr. Tittmann János sk.
polgármester

Kecskésné Patos Szilvia
jegyző

Melléklet a …./2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
„Házi segítségnyújtás térítési díja (Ft/óra) 690 Ft/óra
Étkeztetés intézményi térítési díja Ft/nap
1.
elvitellel 395 Ft/nap
2.
házhoz szállítással 425 Ft/nap
3.
helyben fogyasztással 425 Ft/nap
Nappali ellátás intézményi térítési díja Ft/nap
étkezés nélkül 50 Ft/nap
Nappali ellátás keretében demens személyek ellátása Ft/nap
1.
étkezéssel 475 Ft/nap
2.
étkezés nélkül 50Ft/nap”
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