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Készült: Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 03-án 16:00 órakor
megtartott soron kívüli nyílt testületi üléséről.

Jelen vannak: Almási Roland Márk polgármester,
dr. Czabán Edit, Nagy József, Provics Tibor képviselők (4 Fő képviselő)
Heródekné Szász Ágota jegyző
Seres Katalin jegyzőkönyv-vezető

Nem jelent me2: -

Almási Roland köszönti az ülésen megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes és az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek betartásával került sor az összehívásra.
Javasolja az elhangozott napirendet megtárgyalni, és jegyzőkönyv-vezetőnek Seres Katalint felkérni.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat, illetve a jegyzőkönyv-vezető
személyét.

NAPIREND

1. Pályázat benyújtása bölcsőde építésére vonatkozóan
A Imási Roland Márk polgármester

2. Hivatal energetikai felújításáról
Almási Roland Márk polgármester

L

Almási Roland elmondja, hogy a bölcsőde építésére vonatkozó pályázati kiírás a napokban
megjelent. Az önkormányzatnak most van lehetősége lépni, amennyiben ezt a lehetőséget
elszalasztja valószínű nem lesz a közeljövőben lehetőség bölcsödei férőhelyek kialakítására.
A kiírás korábban már nyitva volt, azonban most egy Új benyújtási időszakkal bővült, így
március 8-ig kész tervekkel kell rendelkezni. A tervező már dolgozik, egyenlőre azzal az
utasítással, hogy a fantáziáját hagyja tartalékon és minimál feltételeket teljesítse a tervezés
során, amely egy mini bölcsőde kialakításához szükséges. Az elmúlt alkalommal zárt ülés
keretében elvi szándék-nyilatkozatról döntött a testület a helyszín tekintetében. Tájékoztatja a
képviselőket, hogy a tulajdonosokkal történt egyeztetéseket követően jól halad az ügy. Sajnos
az ingatlan árához ragaszkodnak az öröklésben érdekeltek, amelyet ők mondtak, de be kell
látni, hogy a lehetőséggel most élni kell és nem szabad az alkudozás miatt elszalasztani az
ingatlant. Mivel a testület a múlt alkalommal, Úgy reagált, hogy nem irreális a tulajdonos
kérése, független értékbecslőt keresnek fel, aki megállapítja, az ingatlan valós értékét. A
hagyatéki eljárást követően kerülhet sor az adás-vételre, vélhetően tavasszal, amely testület
elé fog kerülni még. Egyenlőre a tervező ide képzeli el az új épületet és ennek megfelelően
kerülne a támogatási kérelem benyújtásra.

Provics Tibor szerint a bölcsődeépítés nagyon jó ötlet, és helyszín meg kell, hogy érjen
ennyit az Onkormányzatnak.



Almási Roland belátja, hogy a bosszú távú célok érdekében szükség van kompromisszumra.
A konyha közelsége megfizethetetlen, ha csak a fenntartási költségeket vizsgálja. A tervező
költségbecslése alapján a beruházás költségvetése 70 — 80 millió körüli nagyságrend, amelyet
nem igazán tud polgármesterként elfogadni, hiszen nem sokban különbözik egy családi háztól
az előzetes vázlat. Elképzelhetetlen, hogy mi drágítja ennyire meg az egész építkezést.
Mindenesetre a számokat a részletes terv elkészítését követően lehet látni. A testület
jóváhagyásával dolgoztatja tovább a mémököt és kéri a projektmenedzsment
közreműködését.

Több hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

15/2020.(II.03j ÜH.
Pályázat benyújtása bölcsőde építésére vonatkozóan

Határozat
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a
TOP-l .4.1-19 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című felhívásnak
megfelelően, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye
a támogatási kérelem benyújtása érdekében.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2020. február 3.

II.

Almási Roland Márk elmondja, hogy a hivatal energetikai felújításának közbeszerzési
eljárása lezajlott, a bírálati jegyzőkönyv tartalmát a testület a decemberi ülésen megismerte és
jóváhagyta, a nyertes kihirdetését, amennyiben az adminisztratív hiánypótlást teljesíti. A
testületi ülés másnapján már jelezte a közbeszerző, hogy a nyertes kihirdetésére lehetőség
van, hiszen rendben tejesítette a kötelezettségét. A nyertessel a szerződéskötés megtörtént,
helyi alvállalkozók bevonására lehetőséget biztosított, akikkel a szerződéskötésük
folyamatban van, nem volt egyszerű felülkerekedni a múltbéli sérelmeken, de úgy tűnik, hogy
nem idegenek, hanem falubeli vállalkozók tudják elvégezni fizikailag a munkát. A gépészet
tekintetében a nyertes ajánlattevő — Signum Alfa Team KR. — végzi a feladatot, a szigetelés,
festés tekintetében alvállalkozóként Kürti Balázsék kerülnek bevonásra, míg a nyílászárók
tekintetében a Bihar Karcsi munkájára lehet számítani. A munka gerincét tehát helyiek
végzik, amelynek kiemelt jelentőséget tulajdonít a későbbiekben is. A szerződések szerint
nyár elejére kész lesz a beruházás. A decemberi ülésen meghozott döntés arról is szólt, hogy a
támogatási összeg nem fedezi az építési sor költségeit, a többletköltségre vonatkozóan
támogatási igény kerül benyújtásra. A projekt minden költségsora szerződéssel fedett, így az
összesítést követően a vállalt önerő összegét módosítani szükséges. A tízezres tétel
természetesen a többletköltség-igény részét képezi. A helyes összeg 4.838.576 forint a
korábban meghatározott 4.822.578 forinttal szemben, emiatt a decemberi határozatot
módosítani szükséges.
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Hozzászólás nem érkezett, apolgármester szavazásra teszi a kérdést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

16/2020.(1L03.) ÓH.
A 161/2019. (XII.12.) ÖH módosításáról

Határozat

Kunszáliás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 161/2019.(XII.12.) határozat 2.b.)
pontját az alábbiak szerint módosítja:

„b.) továbbá az önkormányzat bruttó 4.838.576 forint összegű többlet költségigényt kíván
benyztani a Nemzetgazdasági Minisztérium Terve:éskoordináció ért Felelős Államtitkárságra,
a Regionális fejlesztési progranzokért felelős helyettes Állanztitkárhoz címezve. Amennyiben
esetlegesen a döntés zzezn támogató jellegiL Úgy az Önkormányzat az összeget a 2020. dvi
pénzmaradvány terhére, a 2020-as iparűzési adóbevételből és a telekértékesítésből szárnzazó
bevételekből biztosítja.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2020. Február 3.

Almási Roland megköszönte a megjelenést és a támogató döntéseket.

Almási Roland - mivel több hozzászólás nem hangzott el - az ülést bezárta.

k.m.f.

/
Almási Roland Márk Heródekné Szász Ágota

polgármester jegyző
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