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Jegyzőkönyv

Készült:

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.
január 29. napján tartott üléséről

Az ülés helye:

Az önkormányzat tanácskozó terme

Jelen vannak:

Hiányzik:

Jámbor Flórián
Solymosi Konrád Ferenc
Császár István
Kovácsné Erdődi Ildikó
Orliczki Attila
Szászné Sándor Erika
Dr. Hegyközi Béla

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
körjegyző

Szolnoki Csaba

képviselő

Jámbor Flórián polgármester köszönti a képviselő-testületet. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.

Ismerteti a napirendet:
1. Napirendi pont: Projektmenedzsment kiválasztása a „Településfejlesztés
Bükkszentkereszten, Magyarország egyik legmagasabban fekvő településén’
tárgyú beruházással kapcsolatban
Előadó: Jámbor Flórián polgármester
2. Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester
A napirendi pontokkal valamennyi képviselő egyetért.
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1. Napirendi pont: Projektmenedzsment kiválasztása a „Településfejlesztés
Bükkszentkereszten, Magyarország egyik legmagasabban fekvő településén’
tárgyú beruházással kapcsolatban
Előadó: Jámbor Flórián polgármester
A polgármester előadja, hogy a projektmenedzsmenti feladatok ellátása a képviselő-testület
3/2013 (I.22) Önkormányzati Határozata alapján három cégtől lett ajánlat kérve.

A három cég az alábbi árajánlatot tette:

1. Amonmed Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
1119 Budapest
Fehérvári út 83. A ép. 2. em.
1.574.803,- Ft + 425.197,- Ft Áfa = 2.000.000,- Ft.

2. Eubility Group Kft.
1138 Budapest, Úszódaru u. 1.
1.550.000,- Ft + 418.500,- = 1.968.500,- Ft.

3. HUNOLA Kft.
3519 Tarcal
Terézia kert 3.
1.600.000,- Ft. + 432.000,- Ft Áfa = 2.032.000,- Ft.
A polgármester előadja, hogy a legalacsonyabb ajánlatot az Eubility Group Kft. adta.
Javasolja, hogy a képviselő-testület ezt a céget bízza meg a projektmenedzsmenti feladatok
ellátásával.
Észrevétel nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozta:

3
Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének
5/2013. (I. 29.) Önkormányzati Határozata
Tárgy: Megbízás projektmenedzsmenti feladatok ellátására.
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Új
Széchenyi Terv Észak - Magyarországi Operatív Program keretében az ÉMOP-3.1.3-112012.0129 számú „Településfejlesztés Bükkszentkereszten, Magyarország egyik
legmagasabban fekvő településén” tárgyú beruházás projektmenedzsmenti feladatainak
ellátásával az Eubility Group Kft-t (1138 Budapest, Úszódaru u. 1.) bízza meg.
A megbízási díj: 1.550.000,- Ft. + 418.500,- Ft Áfa = 1.968.500,- Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. február 15.
Felelős: polgármester

2. Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása
A polgármester javasolja a méltányosságból közgyógyellátásra jogosultság feltételeinek
megváltoztatását.
Kovácsné Erdődi Ildikó képviselő a szociális bizottság elnöke előadja, hogy a jelenlegi
szabályozás szerint méltányosságból közgyógyellátásra az jogosult, akinek családjában az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 170 %-át,
egyedülálló esetében annak 220 %-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás gyógyszerköltsége
eléri a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 20 %-át.
Az öregségi nyugdíjminimum évek óta nem változott, a nyugdíjak viszont az infláció
mértékével minden évben nőnek.
Emiatt indokoltnak tartja az öregségi nyugdíjminimum %-ának megemelését.
A polgármester javasolja a %-ot 170-ről 220-ra, egyedülálló esetében 220-ról 270-re
megemelni.
Észrevétel nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
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Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének
3/2013. (I. 29) rendelete az önkormányzat szociális igazgatásáról és szociális ellátásokról
szóló 12/2003 (VIII.18) rendelete módosításáról
1§
A rendelet 54 § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ A Sztv. 50 § (3) bekezdése alapján közgyógyellátásra jogosult méltányosságból az:
- akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 220 %-át, egyedülálló esetében annak 270 %-át és a havi rendszeres
gyógyító ellátás gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyugdíjminimum 20 %-át”
2§
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Jámbor Flórián sk.
polgármester

dr. Hegyközi Béla sk.
körjegyző

A polgármester előadja, hogy KEOP-os pályázat jelent meg általános iskolák
korszerűsítésére (nyílászárók cseréje, megújuló energia).
A pályázható összeg 50-150 Mft. A támogatás 85 %-os. Feltétel még, hogy meghatározott
mértékű energia-megtakarítást eredményezzen a korszerűsítés.
Jelenleg még nem lehet tudni, hogy BM önerőre lehet-e pályázni az viszont biztos, hogy a
KIK nem tudja az önerőt átvállalni.
Valószínű, hogy 1-1,5 éven belül nem lesz újabb pályázat. Amennyiben a felmerülő kérdések
tisztázódnak, akkor dönthet a képviselő-testület arról, hogy benyújtja-e a pályázatot.
Ezt követően a polgármester megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

k.m.f.

Jámbor Flórián
polgármester

dr. Hegyközi Béla
körjegyző

