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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2021. augusztus 9-én  16:30 órai kezdettel megtartott Újszentmargita Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli ülésén. 

 

Napirendi pontok: 

  

1.) Az Újszentmargita, Béke utca (Hrsz: 29, 529) burkolatának felújítása I. ütem projekt 

megvalósítása érdekében lefolytatott  beszerzési eljárások  nyerteseinek kiválasztása 

2.) Újszentmargita Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde  engedélyezett álláshelyei számának 

meghatározása 

3.) Az Újszentmargitai Római Katolikus Templom felújításának támogatása 

4.) Az Újszentmargita, Béke utca 12/A. szám alatti ( 541 hrsz. ) ingatlan adásvétele 

tárgyában kötött  szerződést módosítása 

5.) Pályázat benyújtása az Újszentmargitai helyi piac infrastrukturális fejlesztése című 

projekt tárgyában 

6.) Pályázat benyújtása testvérvárosi kapcsolat kialakítására 

 

 

 

 

 

 

 

H A T Á R O Z A T O K :  

53-59/2021.(VIII.09.) számú határozat 
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2021. augusztus 9-én 16:30 órai kezdettel megtartott Újszentmargita Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli  ülésén. 

 

Jelen vannak: Csetneki Csaba polgármester, 

 Himer Gyuláné alpolgármester 

   Hajdu Józsefné, Pál Attila   képviselők 

   Füzesiné Nagy Zita kirendeltségvezető 

 

Csetneki Csaba polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a polgármester és 4 

fő  képviselő van jelen, így  az ülés  határozatképes. 

 

Csetneki Csaba polgármester javaslatot tesz jegyzőkönyvvezetőre Füzesiné Nagy Zita 

kirendeltségvezető személyében, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadott.  

 

A Képviselő-testület 4 igen  szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

napirendi pontokat. 

 

Napirendi pontok: 

 

1.) Az Újszentmargita, Béke utca (Hrsz: 29, 529) burkolatának felújítása I. ütem projekt 

megvalósítása érdekében lefolytatott  beszerzési eljárások  nyerteseinek kiválasztása 

2.) Újszentmargita Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde   engedélyezett álláshelyei számának 

meghatározása 

3.) Az Újszentmargitai Római Katolikus Templom felújításának támogatása 

4.) Az Újszentmargita, Béke utca 12/A. szám alatti ( 541 hrsz. ) ingatlan adásvétele 

tárgyában kötött  szerződést módosítása 

5.) Pályázat benyújtása az Újszentmargitai helyi piac infrastrukturális fejlesztése című 

projekt tárgyában 

6.) Pályázat benyújtása testvérvárosi kapcsolat kialakítására 

 

 

1.) napirend pont: Az Újszentmargita, Béke utca (Hrsz: 29, 529) burkolatának felújítása 

I. ütem projekt megvalósítása érdekében lefolytatott  beszerzési eljárások  nyerteseinek 

kiválasztása 

 

Csetneki Csaba polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Újszentmargita Község 

Önkormányzata 2021.03.11. napján támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021. évi pályázati kiírására. 2021. július 05. 

napján kelt Támogatói Okirat alapján a projektet a Belügyminisztérium támogatásra érdemesnek 

ítélte.  Az elnyert támogatás összege 16.860.820 Ft, a támogatás  intenzitása: 85%-os. 

A projekt megvalósítása érdekében az építési kivitelezési   és a műszaki ellenőrzési feladatok 

ellátására  szerződéseket kell kötnie az önkormányzatnak, amelyekre külön-külön beszerzési 
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eljárás indult. 

 

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

teszi fel az előterjesztést. A Képviselő-testület 4 igen  szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta a következő határozatát: 

 

53/2021.( VIII.09. ) számú határozat 

 

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Újszentmargita település 

BMÖFT/6-9/2021. iktatószámú, Újszentmargita, Béke utca (Hrsz: 29, 529) burkolatának 

felújítása I. ütem elnevezésű projektjének építési kivitelezési tevékenységének megvalósítása 

tárgyú beszerzési eljárás kapcsán az alábbiak szerint dönt: 

 

Az eljárás eredményes, az eljárás nyertese Magyar-Útépítő Kft. (4244 Újfehértó, Németh L. u. 

26.) az ajánlattevő, melyre tekintettel  Újszentmargita Község Önkormányzata nevében Csetneki 

Csaba polgármester vele köt szerződést az alábbi ajánlati elemekkel: 

 

Ajánlattevő neve: Magyar-Útépítő Kft. 

Ajánlattevő székhelye/címe: 4244 Újfehértó, Németh L. u. 26. 

Ajánlati ár (nettó, HUF) 14.839.771 Ft 

Áfa (27%) 4.006.738 Ft 

Ajánlati ár (bruttó, HUF) 18.846.509. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Csetneki Csaba polgármestert a szerződés megkötésére. 

Végrehajtásért felelős: Csetneki Csaba Polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

A Képviselő-testület 4 igen  szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

következő határozatát: 

 

54/2021.( VIII.09. ) számú határozat 

 

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Újszentmargita település 

BMÖFT/6-9/2021. iktatószámú, Újszentmargita, Béke utca (Hrsz: 29, 529) burkolatának 

felújítása I. ütem elnevezésű projektjének Műszaki ellenőrzés tevékenységének megvalósítása 

tárgyú beszerzési eljárás kapcsán az alábbiak szerint dönt: 

 

Az eljárás eredményes, az eljárás nyertese Szabolcsterv Kft. ( 4400 Nyíregyház, Mező utca 6.)az 

ajánlattevő, melyre tekintettel  Újszentmargita Község Önkormányzata nevében Csetneki Csaba 

polgármester vele köt szerződést az alábbi ajánlati elemekkel: 

 

Ajánlattevő neve: Szabolcsterv Kft. 

Ajánlattevő székhelye/címe: 4400 Nyíregyház, Mező utca 6. 
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Ajánlati ár (nettó, HUF) 236.220 Ft 

Áfa (27%) 63.780 Ft 

Ajánlati ár (bruttó, HUF) 300.000 Ft 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Csetneki Csaba polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Végrehajtásért felelős: Csetneki Csaba Polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

2.) napirend pont:  Újszentmargita Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde  engedélyezett 

álláshelyei számának meghatározása 

 

Csetneki Csaba polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy  Újszentmargita Hétszínvirág Óvoda 

és Bölcsőde intézményvezetője az előterjesztésben ismertetett okokra hivatkozással kéri az 

intézmény engedélyezett létszámhelyeinek megemelését. 

 

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

teszi fel az előterjesztést. A Képviselő-testület 4 igen  szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta a következő határozatát: 

 

55/2021.( VIII.09. ) számú határozat 

 

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Újszentmargita Hétszínvirág 

Óvoda és Bölcsőde 2021. szeptember 1. napjától  engedélyezett álláshelyeinek számát az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

- Óvodai nevelés: 10 fő 

- Bölcsődei nevelés: 6 fő 

 

Jelen  határozat alapján az önkormányzat költségvetési rendeletét, annak legközelebbi  

alkalmával, módosítani szükséges.  

 

Végrehajtásért felelős: Csetneki Csaba Polgármester 

                                   Tóth Zsuzsánna intézményvezető 

Határidő: értelemszerű 

 

3.) napirend pont: az Újszentmargitai Római Katolikus Templom felújításának 

támogatása 

 

Csetneki Csaba polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy  Papp László plébános az 

előterjesztésben ismertetett célra anyagi  támogatás iránti kérelemmel fordult Újszentmargita 

Község Önkormányzatához.  
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Mivel további hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt Csetneki Csaba polgármester szavazásra 

teszi fel az előterjesztést. A Képviselő-testület 4 igen  szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta a következő határozatát: 

 

56/2021.( VIII.09. ) számú határozat 

 

Újszentmargita Község Önkormányzat  Képviselő-testülete az Újszentmargitai Római Katolikus 

Templom felújításának támogatása tárgyában készült előterjesztést megtárgyalta, amely alapján 

egyetért azzal, hogy a  Római Katolikus Egyházközség 250.000 Ft vissza nem térítendő 

támogatást kapjon Újszentmargita Község Önkormányzatától az Újszentmargitai  Római 

Katolikus Templom  harangjaninak felújítására.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Újszentmargita Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 15/2014. 

(IX.25.) önkormányzati rendelete alapján járjon el a támogatás megállapítása és kifizetése 

érdekében. 

A Képviselő-testület a támogatást a 2021. évi költségvetésében biztosítja. 
 

Végrehajtásért felelős: Csetneki Csaba Polgármester 

Határidő: 2021. augusztus 31. 

 

 

4.) napirend pont: Újszentmargita, Béke utca 12/A. szám alatti ( 541 hrsz. ) ingatlan 

adásvétele tárgyában kötött  szerződés módosítása 

 

Csetneki Csaba polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Kocsis Árpád Béláné az 

előterjesztésben leírt okokra hivatkozással kezdeményezte az Újszentmargita, Béke utca 12/A. 

szám alatti ingatlan adásvétele tárgyában között  szerződés módosítását. 

 

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

teszi fel az előterjesztést. A Képviselő-testület 4 igen  szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta a következő határozatát: 

 

57/2021.( VIII.09. ) számú határozat 

 

Újszentmargita Község Önkormányzat képviselő-testülete  Kocsis Árpád Béláné, 4025 

Debrecen, Ispotály utca 14/J. 2. em. 9. ajtó szám alatti lakos  kérését elfogadva, a  Kocsis 

Árpád Béláné és Újszentmargita Község Önkormányzata által  a 4065 Újszentmargita, 

Béke utca 12/A. szám alatti ( 541 hrsz. ) ingatlan adásvétele tárgyában kötött  szerződést 

módosítani kívánja az alábbiak szerint: 

- Az  1.000.000 Ft (azaz: egymillió Ft) utolsó vételárrész megfizetésének és az 

ingatlan birtokbaadásának legkésőbbi időpontja 2022. augusztus 31-ére módosul. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Csetneki Csaba polgármestert, hogy a szerződés 

módosításának előkészítése érdekében eljárjon és az Önkormányzat képviseletében eljárva a 

szerződésmódosítást aláírja. 
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Határidő: 2021. augusztus 31. 

Végrehajtásért felelős: Csetneki Csaba polgármester 

 

 

5.) napirend pont: Pályázat benyújtása az Újszentmargitai helyi piac infrastrukturális 

fejlesztése című projekt tárgyában 

 

Csetneki Csaba polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy elkészült az Újszentmargitai helyi piac 

infrastrukturális fejlesztése című projekt módosítása, így ismételten beadható a pályázat. 

 

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

teszi fel az előterjesztést. A Képviselő-testület 4 igen  szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta a következő határozatát: 

 

58/2021.( VIII.09. ) számú határozat 

 

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a "Helyi 

termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” című - VP6-7.2.1.1-20 

kódszámú” pályázati felhívásra „Az Újszentmargitai helyi piac infrastrukturális fejlesztése” 

című projekt tárgyában. A megvalósítás helyszíne: 4065 Újszentmargita, Rákóczi utca 105., a 

fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma: 4065 Újszentmargita, 542/1 hrsz. 

 

A  projekt  tervezett bruttó költsége: 50.507.513,- Ft, melyhez a pályázat keretében  igényelt 

támogatás    bruttó  45.456.762,- Ft, az önerő  bruttó   5.050.751,- Ft. 

 

A Képviselő-testület a 5.050.751,- Ft önerőt a költségvetésében  biztosítja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Csetneki Csaba polgármestert a pályázati anyag 

összeállítására és a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: a pályázati kiírás szerinti 

Felelős: Csetneki Csaba polgármester 

 

 

6.) napirend pont: Pályázat kialakítása testvérvárosi kapcsolat kialakítására 

 

Csetneki Csaba polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy megjelent a testvérváros program 

2021  pályázati felhívás. A pályázat célja olyan projektek támogatása, amelyek 

testvérvárosokból érkező polgárok széles rétegei számára szerveznek találkozási alkalmat a 

program célkitűzéseivel összhangban lévő témák köré. A támogatási forma vissza nem 

térítendő, önerőt nem igényel. A testvérvárosi projektekben legalább két támogatható ország 

önkormányzatait kell bevonni, amelyek közül legalább az egyik EU-tagállam. 

A programot 2022. májusában szeretné megvalósítani, 60 külföldről, Kąkolewnica és Korond 

településekről érkező résztvevővel. 
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Mivel további hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt Csetneki Csaba polgármester szavazásra 

teszi fel az előterjesztést. A Képviselő-testület 4 igen  szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta a következő határozatát: 

 

59/2021.( VIII.09. ) számú határozat 

 

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani 

Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (CERV) keretébe tartozó polgári szerepvállalás 

és részvétel területén közzétett pályázati felhívásra  a „Testvérváros program 2021 / CERV-

2021-CITIZENS-TOWN-TT” témakörben. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Csetneki Csaba polgármestert a pályázati anyag 

összeállítására és a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: a pályázati kiírás szerinti 

Felelős: Csetneki Csaba polgármester 

 

 

Mivel egyéb hozzászólás és javaslat nem történt, így a Csetneki Csaba polgármester az ülést 

bezárta, Képviselő-testület befejezte munkáját. 

 

 

Kmf. 

 

 

      Csetneki Csaba 

        polgármester 

Dr. Lajter Zoltán mb. jegyző megbízásából: 

 

 

Füzesiné Nagy Zita 

kirendeltségvezető 

 


