VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311

Jegyzőkönyv

Készült: Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én 18:00 órakor
megtartott ülésén
Ülés helye: Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73.
Jelen vannak:
1. Farkas Sándor polgármester
2. Für Zoltán képviselő alpolgármester
3. Stekkelpak Csilla képviselő
4. Erdei Ferenc képviselő
5. Kiss Györgyné képviselő
6. Kecsőné Vitkovics Enikő képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
1. Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző
Farkas Sándor polgármester: Köszöntöm a képviselő-testületi tagokat és a leendő képviselőnket
Erdei Ferenc urat! Bizonyára mindenki előtt ismert, hogy 2014. február 12. napon dr. Kakszi Ildikó
képviselő társunk írásban lemondott képviselői mandátumáról és minden bizottságban betöltött
tisztségéről is. Így a jegyző asszony kiértesítette a soron következő képviselőt Pálkovács István
jelöltet, aki írásban lenyilatkozta, hogy nem kíván részt venni a képviselő-testület munkájában, ezt
követve ismét kiértesítette a jegyző a következő jelöltet Gillányi Lászlót, aki szintén nem kívánt
élni ezzel a lehetőséggel. Így természetesen ki kellett értesíteni a soron következő jelöltet Erdei
Ferenc urat aki elvállalta a képviselőséget. Az Mötv. szerint viszont a képviselőknek a képviselői
feladatok gyakorlása előtt a polgármester előtt esküt kell tennie, hogy megbízatásának eleget
tehessen. Erre kerítünk most sort, kérem tehát a képviselőket, hogy az eskütételhez álljanak fel.
Kérem Erdei Ferenc urat mondja utánam az eskü szövegét.
„Én, ………………………becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, a
képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Verpelét fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy
segéljen!”
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Gratulálok, most már a hátra lévő időben teljes létszámmal tud dolgozni a képviselő-testület a
település érdekében.
Farkas Sándor polgármester: A következő napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra a mai
ülésünkön.
Napirendi pont:
1.
2.
3.
4.

Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testület új tagjának eskütétele
Javaslat Verpelét Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására
Díszpolgári Cím adományozását előkészítő bizottság létrehozása
Egyéb ügyek, indítványok

Javaslom a napirendi pontok elfogadását elfogadni abban a formában, hogy első körben határozni
szükséges a február 12. napján hozott 17. számú határozathoz kiegészítéseket tenni, amennyiben
nincs más javaslat.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet amennyiben egyetért a javaslattal kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testületet egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
27/2014.(III.27.) határozat
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testület a egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.
Farkas Sándor polgármester: Javaslom Februári ülésünkön hoztunk egy alakszerű határozatot az
ügyeleti sofőri létszámleépítésről. Ezen határozatot egészítenénk ki még a 5/2014.(I.31.) BM
rendelet szerinti tartalommal.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet amennyiben egyetért a javaslattal kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testületet egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
28/2014.(III.27.) határozat
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testület a 17/2014.(II.12.) határozatát a következőkkel
egészíti ki.
Verpelét Város Önkormányzata által működtetett háziorvosi ügyeleti szolgálat 2014. március 1.
napjától megszűnik. A feladatellátás megszűnésével egyidejűleg ezen a helyen foglalkoztatott 3 fő
közalkalmazott álláshelye is megszűnik. A létszámcsökkentés végrehajtásával az önkormányzatnál
foglalkoztatottak létszáma 55 főről 52 főre csökken. A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen
foglalkoztatottak munkaviszonyba töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül
foglalkoztatásra az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyekre szervezeti
változás következtében nincs lehetőség. Az önkormányzat az általa alapított költségvetési szervek
közötti létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött a
létszámcsökkentésről.

2

A létszámcsökkentéssel összefüggésben felmerülő kifizetések 2014. évben esedékesek. Továbbá
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete a megszüntetett álláshelyet 5 évig nem állítja
vissza.
Megbízza képviselő-testület a polgármestert, hogy a 5/2014.(I.31.) BM rendelet szerinti támogatási
kérelem benyújtásával igényelje vissza felmentési időre és a végkielégítésre meghatározott
támogatási összeget.
Felelős: Farkas Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Farkas Sándor polgármester: Írásbeli beszámolót nem készítettem a két ülés között történtekről,
de szóban természetesen válaszolok minden kérdésre.
Kiss Györgyné képviselő: Hogy áll az Egészségház pályázat illetve mit lehet tudni a közbeszerzési
eljárásról?
Farkas Sándor polgármester: Az egészségház pályázattal kapcsolatban többször tájékoztattam a
képviselő-testületet. Jelenleg azt tudom elmondani, hogy az ajánlattételi felhívást a közbeszerzést
lebonyolító ügyvédi irodával kiküldtük az ajánlattevőknek. Az ajánlatok beérkeztek, de a
közbeszerzési megbízottunk hiánypótlási felhívást küldött ki az ajánlattevőknek, jelenleg ezek
beérkezésére várunk. Amikor ezek az ajánlatok hiánytalanul megérkeznek haladéktalanul
megtartjuk a bírálóbizottsági ülést és meghozzuk a döntést a kivitelező cégről. Addig is az
Egészségház kiürítésével foglalkozunk. A Népegészségügyi Intézettel helyszíni szemlét tartottunk a
Béke u. 17. szám alatt található ingatlanban, ahová a két körzeti orvost, a gyermekorvost, a védőnőt
és a reumatológiát helyezzük el ideiglenesen. Ezen túl megtekintettük velük a Gyermekjóléti
Szolgálatot, ahová az ügyelet kerül az építkezés idejére, valamint az Erdészetben a FIDESZ iroda
helyére telepítjük a fogorvosi rendelőt. A Népegészségügyi Intézet munkatársai elküldték az
egyeztetésről szóló jegyzőkönyvet, melyben meghatározták az engedélyezéshez szükséges és
elégséges feltételeket, átalakításokat stb. Jelen pillanatban a közmunkásokkal és a karbantartó
személyzettel ezeken dolgozunk.
Für Zoltán alpolgármester: Épül-e már az Alapszolgáltatási Központ bentlakásos része?
Farkas Sándor polgármester: Minden testületi ülésen tájékoztatást adunk az aktuális
pályázatokról, így az Alapszolgáltatási Központban megvalósuló ÉMOP-os nappali ellátásról és a
TIOP-os bentlakásos projektről is. A nappali ellátás épülete jó ütemben halad kívül-belül
bevakolták, jelenleg a burkolási és a villanyszerelési, valamint az épületgépészeti munkálatok
folynak. A TIOP-os bentlakásos pályázatnak jelenleg az ajánlattételi felhívását készítjük a
közbeszerzési feladatok ellátására megbízott ügyvédi irodával. Szintén a folyamatban lévő
pályázatokkal kapcsolatban megemlíteném, hogy a hangos híradó próbája elkezdődött. Mint
tudjátok 5 hangsugárzó oszlopot fogunk telepíteni a településen, mindegyik oszlopon 4 darab 60
wattos hangszóró lesz, melyet egy 240 wattos erősítő fog megtáplálni oszloponként. Így tehát
Verpelét hangosítását 5*240 wattos erősítő biztosítja a jövőben, szembe a mostani 4 darab 100
wattos teljesítménnyel. A mostani próba során megállapításra került, hogy a hivatal melletti sziréna
oszlopon elhelyezett kihangosító egységek jól hallható a Postánál is, valamint a Károlyi és
Széchenyi út környékén, sőt még a laktanya területén is. Az információs táblarendszer kifizetési
kérelmét benyújtottuk, annak a helyszíni szemléje rendben lezajlott, semmilyen hiányosságot nem
találtak, tehát néhány hónapon belül várjuk a 8 millió forint körüli támogatási összeget.
Amennyiben más kérdés nincs kérem a tisztelt képviselő-testületi kézfeltartással szavazzon.
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Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testületet egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
29/2014.(III.27.) határozat
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a két ülés közötti
beszámolót.
Felelős: Farkas Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

I.

Napirendi pont: Javaslat 2013. évi költségvetés módosításának elfogadására

Farkas Sándor polgármester: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra
javasolta. Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét Kecsőné Vitkovics Enikőt, hogy foglalja össze a
Pénzügyi Bizottság állásfoglalását.
Kecsőné Vitkovics Enikő képviselő: Az előterjesztést megtárgyaltuk, amelyben az utolsó
negyedév pénzmozgásait beszéltük át. Bizonyára emlékeztek, hogy a költségvetésünket minden
negyedévben módosítjuk azért, mert ahogy az egyes feladatokra érkeznek a feladatfinanszírozást
biztosító források, azokat fel is használjuk, tehát növekszik a bevételi és a kiadási oldal is. A 2013.
évet illetően ez az utolsó ilyen módosítás. Az egyes tételeket a bizottság megvizsgálta és a
felhasználásokat indokoltnak tartotta, ezért a 2013. évi költségvetés módosítást elfogadásra
javasolja.
Farkas Sándor polgármester: Kérem a tisztelt képviselő-testületet, amennyiben nincs más javaslat
kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testületet egyhangú szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta.
4/2014.(III.28.) önkormányzati rendelet
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
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Verpelét Város Önkormányzat Képviselőtestületének
4./2014.(III.28) önkormányzati rendelete
Verpelét Város Önkormányzat
2013. évi költségvetésének módosításáról

Verpelét Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §
(2) bekezdése, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27.
§-a alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi
CCIV. törvényre, az alábbi rendeletet alkotja:

1.§
A 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2.§. (1) bekezdését hatályon
kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Verpelét Nagyközség Önkormányzata költségvetésének
Eredeti
a.) tárgyévi bevételét
417.497
aa.) működési költségvetési bevételét
343.088
ab.) felhalmozási költségvetési bevételét
38.409
ac.) előző évi pénzmaradványát
36.000

Módosított
650.846
507.446
105.450
37.950

b.) tárgyévi kiadását
ba.) működési költségvetési kiadását
bb.) felhalmozási költségvetési kiadását
bc.) tartalékát
e Ft-ban állapítja meg.

417.497
398.675
13.822
5.000

650.846
556.249
94.597

c.) felhalmozási többletét

24.587

10.853

d.) működési költségvetési hiányát:
állapítja meg.

55.587

48.803

2.§
A rendelet 3.§ (1) bekezdését hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
adatok ezer Ft-ban
Eredeti
Módosított
Működési bevételek
41.117
42.393
Önkorm.sajátos műk.bev.
56.900
57.900
Támogatások
203.738
332.160
Felhalm.és tőkejellegű bev.
38.409
105.450
Véglegesen átvett pénzeszközök
41.333
74.993
Előző évi pénzmaradvány
36.000
37.950
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
Kiadások összesen:
417.497
650.846
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3.§.
A rendelet 4.§ (1) bekezdését hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
adatok ezer Ft-ban
Eredeti
Módosított
Személyi juttatások
164.844
207.056
Munkaadókat terhelő járulékok
43.144
50.297
Dologi kiadások
152.981
172.899
Pénzeszköz átadás
12.704
23.203
Társadalom-,szoc.pol.és egyéb jutt.
25.002
102.794
Felhalmozási kiadások
13.822
94.597
Tartalék
5.000
Bevételek összesen
417.497
650.846
4.§

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

A rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.
A rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.
A rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.
A rendelet 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
A rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép
A rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép

5.§
(1) Jelen rendelet 7 sz. melléklete tartalmazza a 2013. évi bevételi előirányzat változásokat.
(2) Jelen rendelet 8 sz. melléklete tartalmazza a 2013. évi kiadási előirányzat változásokat.
6.§
(1) A rendelet jelen rendelettel nem módosított §-ai változatlan formában érvényesek.
(2) Ez a rendelet 2014. március 28-án lép hatályba.
Verpelét, 2014. március 27.

Farkas Sándor
polgármester

Vasasné dr.Zelei Mónika
jegyző
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II.

Napirendi pont: Díszpolgári cím adományozását előkészítő bizottság létrehozása

Farkas Sándor polgármester: Emlékeztek, hogy a Díszpolgári cím adományozását egy bizottság
terjeszti a képviselő-testület elé. Ennek a bizottságnak a tagjai voltak, Stekkelpak Csilla, Dancs
Tibor és Molnár Zoltán. Mivel Molnár Zoltán már nem az Önkormányzat cégénél dolgozik, a
magam részéről javaslom, hogy válasszunk helyette új tagot.
Kiss Györgyné képviselő: Javaslom Erdei Ferenc képviselő urat.
Erdei Ferenc képviselő: Azért nem vállalom el, mert úgy gondolom, hogy ebbe a bizottságba
törzsgyökeres verpelétinek kell lenni.
Stekkelpak Csilla képviselő: Javaslom Kiss Györgyné képviselő asszonyt a Bizottság tagjának,
mert ő mindenkit ismer Verpelét településen.
Farkas Sándor polgármester: Megkérdezem képviselő asszonyt, hogy elfogadja e a felkérést.
Kiss Györgyné képviselő: Igen, elfogadom
Farkas Sándor polgármester: Javaslom, tehát, hogy a Bizottságba válasszuk meg Dancs Tibor,
Stekkelpak Csilla és Kiss Györgyné képviselőt, egyúttal javaslom, hogy Stekkelpak Csilla legyen a
Bizottság elnöke.
Farkas Sándor polgármester: Kérem a tisztelt képviselő-testületet, amennyiben nincs más javaslat
kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testületet egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

30/2014.(III.27.) határozat
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a Díszpolgári cím
adományozása bizottság elnökének Stekkelpak Csilla személyét és Dancs Tibor és Kiss Györgyné
személyét tagjának megválasztotta.
Felelős: Farkas Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

IV. Napirendi pontEgyéb ügyek, indítványok:
Farkas Sándor polgármester: Az egyebekben két témát kívánok megvitatni, az egyik
munkaegészségügyi vizsgálatot végző orvos kiválasztása, a másik a hangos híradó
finanszírozásának kérdése. Javaslom kezdjük ebben a sorrendben.
Mint tudjátok a hangos híradó pályázatát az Összefogás Verpelétért Egyesület nyújtotta be és a
támogatásnak helyt adó határozat szerint 6.683.004 forint kötelezettség vállalási összeggel meg is
nyerte. Eddig ebből előkészületi költségként kifizettünk 375.872 forintot. Bizonyára emlékeztek,
hogy azért nyújtotta be az Egyesület a pályázatot, mert így 100%-ban visszakapjuk a támogatási
összeget, szemben azzal az esettel, ha az Önkormányzat nyújtotta volna be, mert akkor az ÁFA-t
nem térítették volna meg. Testületi határozatban döntöttünk arról, hogy az Összefogás Verpelétért
Egyesületet, mint civil szervezetet a LEADER pályázatban szereplő támogatási összeggel
támogatjuk, azért, hogy meg tudja valósítani a kitűzött célokat, majd a pályázat elszámolása után az
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MVH-tól kapott támogatási összeget visszaadja az Önkormányzata részére. Ugyan ilyen módon
járunk, majd el a Népház belső felújítása során is, szintén korábbi testületi határozatunknak
megfelelően, mert hiszen egy egyesületnek nem lehet a két pályázatot tekintve közel 20 millió
mozgatható pénze, hogy egészen pontos legyek a Népház belső felújítás kötelezettségvállalás teljes
összege 13.715.687 forint, míg ugyanez az összeg a hangos híradó esetében 6.683.004 forint.
Mivel a hangos híradó összes berendezését leszállította a kivitelező és maga a kivitelezés is
gyakorlatilag kész van, ezért szükséges, hogy mielőbb kifizessük a vállalkozót és az előkészületben
résztvevőket is, azért hogy a kifizetési kérelmet mielőbb be tudjuk nyújtani, mert csak így juthatunk
hozzá a támogatási összeghez. Ehhez viszont testületi határozatot kell hozni arról, hogy a
kifizetendő összeget átadjuk az Egyesületnek, mert mivel ezekben a pályázatokban az Egyesület az
ügyfél, így nekik kell a kifizetést és az elszámolást is eszközölni.
Javaslatom, tehát hogy Önkormányzatunk az Összefogás Verpelétért Egyesületet 6.154.904 forint
támogatásban részesítse a hangos hírmondó rendszer megvalósításának finanszírozása érdekében.
Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testületet egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
31/2014.(III.27.) határozat
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Összefogás Verpelétért
Egyesületet 6.154.904 forint támogatásban részesíti, azért hogy az Egyesület által 35/2013.(V.22.)
VM rendelet szerinti jogcím keretében 2013. 06.18. napon benyújtott, 8547075541
azonosítószámon nyilvántartott pályázatot megvalósíthassa, azzal hogy a pályázat megvalósítása és
elszámolása után, az MVH-tól az Egyesület számlájára érkező támogatási összeget maradéktalanul
visszautalja Verpelét Város Önkormányzat számlájára.
Felelős: Farkas Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Farkas Sándor: Ismert, hogy dr. Krinszki Kornélia háziorvosi praxisát Verpeléten eladja, ezért
szükségessé vált, hogy a munkaegészségügyi feladat ellátási szerződést közös megegyezéssel
megszüntessük, ami meg is történt. Az Önkormányzatnak viszont szüksége van ilyen feladatot
ellátó szakemberre ezért javaslom, hogy dr. Verrasztó Ágnes főorvos asszonnyal kössünk
megállapodást a feladat ellátásra. Ő nem ismeretlen az Önkormányzat előtt, mert a Krinszki
doktornő előtt ő látta el ezt a feladatot.
Kérem a képviselő-testületet hatalmazzon fel szerződés aláírására.
Aki egyetért kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testületet egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
32/2014.(III.27.) határozat
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Prevenció
Kft.-vel a munkaegészségügyi alkalmassági vizsgálatok elvégzésre vonatkozó szerződést aláírja.
Felelős: Farkas Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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Farkas Sándor polgármester: Továbbiakban a közbeszerzési tervet a költségvetési év elején,
lehetőleg március 31-ig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel
szükség szerint aktualizálni kell. A közbeszerzési tervnek az ajánlatkérő azon közbeszerzéseit is
tartalmaznia kell, amelyeket az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben
esetlegesen már megvalósított. A közbeszerzési terv nyilvános.
A tervet javaslom elfogadásra, kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy aki egyetért az
elhangzottakkal kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testületet egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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33/2014.(III.27.) határozat
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete a Közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§ (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint
fogadta el.
VERPELÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
[Ajánlatkérő]1
2014. évi közbeszerzési terve2

Időbeli ütemezés
A közbeszerzés tárgya és
mennyisége3

CPV kód

Irányadó
eljárásrend

az eljárás
Tervezett eljárási
megindításának,
típus
illetve a közbeszerzés5
megvalósításának
tervezett időpontja

Sor kerül-e vagy
sor került-e az
adott
szerződés
közbeszerzéssel
teljesítésének várható
összefüggésben
időpontja vagy a
előzetes összesített
szerződés időtartama
tájékoztató
közzétételére4?

I. Árubeszerzés

1

Az ajánlatkérő megjelölése. Közbeszerzési terv-készítési kötelezettség a Kbt. 22.-ának (1) bekezdésében meghatározott (klasszikus ajánlatkérőket) terheli.
A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, lehetőleg március 31-ig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell. A
közbeszerzési tervnek az ajánlatkérő azon közbeszerzéseit is tartalmaznia kell, amelyeket az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben esetlegesen már megvalósított.
A közbeszerzési terv nyilvános.
3
Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a kizárólagos ügyvédi tevékenységnek
minősülő szolgáltatásokra, valamint a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.
4
Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.
5
Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.
2
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II. Építési beruházás
Kis óvoda építése
Idősek tartós bentlakásos
szociális ellátásnak
fejlesztése Verpeléten
III. Szolgáltatásmegrendelés

Hirdetmény
45214100-1
nélküli
Tárgyalásos eljárás
tárgyalásos
Hirdetmény
45215210-2 nélküli tárgyalás Tárgyalásos eljárás

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió

Felelős: Farkas Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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2014.11.
2014.07

nem
2015.03.

2014.05.

nem

Farkas Sándor polgármester: Az Alapszolgáltatási Központ térítési díját és az étkezési térítési
díjakról szóló előterjesztést kiküldtük, az anyag jól elkészített, kidolgozott dokumentumot.
Van kérdés észrevétel, amennyiben nincs kérem a tisztelt képviselő-testületet kézfeltartással
szavazzon.
Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta.
5/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testületének 5/2014.(III.28.) számú önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás keretében biztosított szolgáltatásért
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 3/1995.(III.17.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról.
1.§
A 3/1995.(III.17.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletét hatályon kívül helyezi és helyébe az
alábbi új melléklet lép.
1. számú melléklet a személye gondoskodást nyújtó szociális ellátás keretében biztosított
szolgáltatásért fizetendő térítési díjak megállapításról szóló 5/2014.(III.28.) önkormányzati
rendelethez.
1. számú melléklet
1.) Házi segítségnyújtás:
1.1. Házi segítségnyújtás önköltség 535.- Ft / óra
1.2. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díj : térítésmentes.
2.) Időskorúak nappali intézményi ellátása
2.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása szolgáltatási önköltség: 1879 Ft/étkezés és napközbeni
tartózkodás.
2.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása intézményi térítési díj: 795 Ft/ étkezés és napközbeni
tartózkodás
2.3. Időskorúak nappali intézményi ellátása étkezés nélkül, intézményi térítési díj: 100 Ft/nap
3.) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátás:
3.1. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása szolgáltatási önköltsége 3688 Ft/nap illetve 110.640
Ft/hónap
3.2. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása intézményi térítési díj: 2283 Ft/nap, 68.500
Ft/hónap
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4.) Szociális étkeztetés:
4.1. Szociális étkeztetés, szolgáltatási önköltség 464.- Ft/ebéd.
4.2. Szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 340.- Ft/ebéd.
5.) Kiszállítási díj:
5.1. Kiszállítási díj szolgáltatási önköltsége: 189 Ft/ ebéd
5.2. Kiszállítási díj intézményi térítési díja: 140 Ft/ebéd
Ezen díjtételeket 2014. április 1-től kell alkalmazni.
……………………………………
Farkas Sándor
polgármester

………………………………..
Vasasné dr. Zelei Mónika
jegyző

Mivel más tárgyban bejelentés nem érkezett az ülést b e z á r o m .

k.m.f.

……………………………………
Farkas Sándor
polgármester

………………………………..
Vasasné dr. Zelei Mónika
jegyző
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