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 Jegyzőkönyv 

Készült: 2014. február 21-én 07
30

 órai kezdettel megtartott Újszentmargita 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő 

ülésén.  

Napirendi pontok:  

 
1. Kivitelező kiválasztása „Új buszváró pavilonok kihelyezése Újszentmargitán” tárgyában

 Előadó: Csetneki Csaba polgármester 

2. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2013.(IX.24.) számú 

önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: Csetneki Csaba polgármester 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

H A T Á R O Z A T O K :  

                16/2014.(II.21.) számú önk-i határozat 

                     R E N D E L E T E K: 

  5/2014. (II.21.) számú önk-i rendelet 
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Határozat: 

16/2014.(II.21.) számú önk-i határozat 

Kivitelező kiválasztása „Új buszváró pavilonok kihelyezése Újszentmargitán”  

 

Rendelet: 

5/2014. (II.21.) számú önk-i rendelet 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2013.(IX.24.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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Jegyzőkönyv 

Készült: 2014. február 21-én 07
30

 órai kezdettel megtartott Újszentmargita Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésén.  

 

Jelen vannak: Csetneki Csaba polgármester, Aranyosi Zoltán alpolgármester 

Bana Sándor, Dr. Nagy Vilmos, Hajdu Józsefné, Himer Gyuláné 

képviselők  

Pásztor Ibolya kirendeltség vezető 

Csetneki Csaba polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes.  

Csetneki Csaba polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre Himer Gyuláné és 

Bana Sándor képviselők személyében, jegyzőkönyvvezetőre Sztoics Ágnes személyében, 

melyet a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad.  

Csetneki Csaba polgármester napirendi pontok tárgyalási sorrendjére a meghívóban 

foglaltak szerint tesz javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad: 

1. Kivitelező kiválasztása „Új buszváró pavilonok kihelyezése Újszentmargitán” tárgyában  

Előadó: Csetneki Csaba polgármester 

2. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2013.(IX.24.) számú 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Csetneki Csaba polgármester 
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1.) Kivitelező kiválasztása „Új buszváró pavilonok kihelyezése Újszentmargitán” 

tárgyában 

Csetneki Csaba polgármester elmondja, hogy Újszentmargita Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete alapító tagként vett részt a LEADER-ről szóló miniszteri rendelet 

alapján a Hortobágy Helyi Közösség megalapításában, illetve az elmúlt években több 

sikeres pályázatot is sikerült megvalósítani a LEADER pályázatok segítségével. 

A LEADER új szemléletmódja a helyi erőforrásokra támaszkodó, új ötleteken alapuló, 

változatos kereskedelem, ipar és szolgáltatások támogatását jelenti. Jelentőségét növeli a 

fiatalok bevonásának lehetősége, mely a hagyományok ápolása és a vidék 

lakosságmegtartó képességének fokozása szempontjából döntő szerepet játszik.  

Csetneki Csaba polgármester elmondja, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-

ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 

alapján 2013-ben meghirdetésre került több pályázati lehetőség. 

Újszentmargita Község Önkormányzatának Képviselő-testület 59/2013. (IV.25.) számú 

határozatával támogatta, hogy „Új buszváró pavilonok kihelyezése Újszentmargitán” című 

projekt megvalósítására vonatkozó pályázati anyagot kidolgozza, illetve nyújtsa be. 

Továbbá elmondja Csetneki Csaba polgármester, hogy örömteli hír, hogy a benyújtásra 

került pályázatunka támogatásban részesítették, így lehetőség nyílik arra, hogy 

Újszentmargitán felújításra kerüljenek a buszmegállók, ezzel is javítva a település 

arculatának esztétikumát. A kivitelezésre rendelkezésre álló összeg 9.025.904,-Ft+áfa, a 

támogatás megítélt összege 9.025.904,-Ft. 

A beruházás megkezdése előtt a jogszabályok figyelembe vétele mellett szükséges volt 

árajánlat-kérési eljárást lefolytatni, mely eljárás lezárásaként a Képviselő-testület feladata a 

megfelelő kivitelező kiválasztása, illetve a polgármester felhatalmazása a vállalkozói 

szerződés megkötésére. 

Csetneki Csaba polgármester tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait arról, hogy három 

céget kértek fel ajánlattételre, az alábbiak szerint: 

1. BLUE BUILDING Kft. (4060 Balmazújváros, Katona J. u. 36.) 

2. Cívis-Bau Kft. (4034 Debrecen, Kérész utca 3.) 

3. N-ECSED BAU Kft. (4255 Nagyecsed, Petőfi S. u. 147.) 
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A három árajánlat határidőre megérkezett, az ajánlati árak az alábbiak szerint alakultak: 

1. BLUE BUILDING Kft. (4060 Balmazújváros, Katona J. u. 36.): 9.546.114,- + áfa 

2. Cívis-Bau Kft. (4034 Debrecen, Kérész utca 3.): 8.775.558,-Ft + áfa 

3. N-ECSED BAU Kft. (4255 Nagyecsed, Petőfi S. u. 147.): 9.851.210,-Ft + áfa 

A fentiek szerint tehát a legalacsonyabb összegű ajánlatot a Civis-Bau Kft adta. 

Csetneki Csaba polgármester kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 

megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

Mivel hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt Csetneki Csaba polgármester szavazásra 

teszi fel az előterjesztést, melyet a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a következő határozatát: 

16/2014. (II.21.) számú határozat 

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 

„Kivitelező kiválasztása „Új buszváró pavilonok kihelyezése 

Újszentmargitán” tárgyában " című előterjesztést és alábbi döntést hozza: 

1. Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete árajánlatokat 

kért  „Új buszváró pavilonok kihelyezése Újszentmargitán” tárgyában. 

2. Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BLUE 

BUILDING Kft. (4060 Balmazújváros, Katona J. u. 36.), a Cívis-Bau Kft. 

(4034 Debrecen, Kérész utca 3.) és a N-ECSED BAU Kft. (4255 

Nagyecsed, Petőfi S. u. 147.) ajánlattevő ajánlatát érvényesnek 

nyilvánítja  

3. Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyertes 

ajánlattevőnek a Cívis-Bau Kft. (4034 Debrecen, Kérész utca 3.) 

ajánlattevőt határozza meg nettó 8.775.558,-Ft,-Ft összegű vállalkozási 

díj ellenében. 

4. Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére és az egyéb 

szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Csetneki Csaba polgármester 
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2.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2013.(IX.24.) 

számú önkormányzati rendelet módosítása 

Csetneki Csaba polgármester elmondja, hogy Újszentmargita Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2013. szeptember 24-én elfogadta a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló rendeletét. 

A Rendeletet a Kormányhivatal felülvizsgálta, és szóbeli észrevételt tett, mely alapján két 

ponton szükséges a rendelet módosítása: 

- Az Önkormányzat szerveinek felsorolásából kimaradt a társulás. 

- A falugyűlés rendjét szükséges a rendeletben szabályozni. 

Továbbá Csetneki Csaba polgármeter elmondja, hogy a fentieken túl a szakfeladatrendről 

és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendeletet 

felváltotta a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 

osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, melynek előírásai 2014. 

január 1-től érvényesek. Ezért a rendelet 1. számú mellékletének aktualizálása vált 

szükségessé. 

Végezetül Csetneki Csaba polgármester ismerteti a Tisztelt Képviselő-testület tagjaival a 

további jogszabályi változásokat. 

Csetneki Csaba polgármester kéri a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést a fentiek 

szerint megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 

Mivel hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt Csetneki Csaba polgármester szavazásra 

teszi fel az előterjesztést. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a következő rendeletét: 

 
Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2014.(II.21.) számú önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2013.(IX.24.) 

számú önkormányzati rendelet módosításáról 

Újszentmargita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított eredeti jogalkotó hatáskörében 

eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § 

(4) bekezdés c) pontjában és a 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

17/2013.(IX.24.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak 

szerint módosítja:  
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1.§ 

A Rendelet 2.§ az alábbi szöveggel egészül ki: 

„e.) társulás” 

2.§ 

A Rendelet 50.§ helyébe e rendelkezés lép: 

„50.§ 

(1) A képviselő-testület azon fórumként, amely a lakosság, a társadalmi szervezetek 

közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe bevonását szolgálják, a 

falugyűlést határozza meg. 

(2) A lakosság és az önkormányzat illetékességi területén működő társadalmi és egyéb 

szervezetnek közvetlen tájékoztatása érdekében évente legalább egy alkalommal  

falugyűlést kell tartani. 

(3) A falugyűlésen a polgármester tájékoztatást ad a Képviselő-testület működéséről, az 

elmúlt év gazdálkodásáról, fejlesztési céljainak megvalósulásáról, illetve az azokat 

befolyásoló jelentősebb körülményekről. 

(4) A falugyűlést a polgármester hívja össze és vezeti. 

(5) A falugyűlés helyét és idejét legalább 5 nappal előtte a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra kell hozni. 

(6) A falugyűlésen elhangzottakról, a született állásfoglalásról és az ott felmerült 

kisebbségi véleményekről tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.” 

3.§ 

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 

4.§ 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 Csetneki Csaba      Dr Csősz Péter 

  polgármester             jegyző 
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Mivel egyéb hozzászólás és javaslat nem történt, így a Képviselő-testület befejezte 

munkáját. 

 

Kmf. 

 

            

 

  Csetneki Csaba     Dr. Csősz Péter 

              polgármester                        jegyző 

 

 

 

Himer Gyuláné      Bana Sándor 

    jkv.hit.                         jkv.hit  


