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JEGYZŐKÖNYV

Készült Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. március 31-én tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal
tanácstermében 2014. március 31-én, 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Varga Gábor polgármester,
Farkas Csaba képviselő (18 óra 41 perckor érkezett),
Katona József alpolgármester (18 óra 32 perckor érkezett),
Kreicsné Venesz Dóra képviselő,
Krenács Zoltánné képviselő
Mecséri Szabolcs képviselő,
Móri Ferenc képviselő,
Állandó tanácskozási joggal meghívott:
dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyző,
Varga Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 képviselőtestületi tagból 5 fő megjelent, az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.
Kijelöli a soros jegyzőkönyv-hitelesítőket Krenács Zoltánné és Mecséri Szabolcs
személyében.
A jegyzőkönyv hitelesítőket egyhangúlag elfogadták.
Ismerteti a napirendi pontokat.
Napirend:
1./ Téti Gyógyítóházhoz települési hozzájárulás
Előadó: Varga Gábor polgármester
2./ Konszolidációs pénz felhasználása
Előadó: Varga Gábor polgármester
3./ Tűzoltószertár külső felújítása
Előadó: Varga Gábor polgármester
4./ A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívüli engedélyezésének
szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet megalkotása
Előadó: dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyző
5./ Hozzájárulás, hogy Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulás által
fenntartott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról önkormányzati rendeletet alkosson
Előadó: dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyző
6./ Tényői Barangoló kiadása
Előadó: Varga Gábor polgármester
7./ HUSK/1301/2.1.1.sz számú napelemes pályázatról döntés
Előadó: Varga Gábor polgármester
8./ Tényői Közalapítvány kuratóriumi tagjának választása
Előadó: Varga Gábor polgármester
9./ Tényő Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata
Előadó: Varga Gábor polgármester
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A Képviselő-testület az előterjesztett napirendi pontokat 5 igen szavazattal, egyhangúan
jóváhagyta.
I. A napirend tárgyalása
1./ Téti Gyógyítóházhoz települési hozzájárulás
Előadó: Varga Gábor polgármester
Varga Gábor polgármester elmondja, hogy a téti Gyógyítóház költségvetéséből bizonyos
összeg hiányzik. A települési hozzájárulást meg kellene emelni, ez Tényőn plusz 4,- forint/ főt
jelentene, amely éves szinten körülbelül 84.000,- forint.
Móri Ferenc képviselő érdeklődik, hogy a tényői lakosok bármely problémával fordulhatnak
a téti Gyógyítóházhoz, ugyanúgy, mint Győrben?
Varga Gábor polgármester válaszol, természetesen.
A polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő: Tényő Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a Gyógyítóház
települési hozzájárulásának 4,-ft/fő megemelését.
Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
29/2014. (III.31.) KT határozat
Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy elfogadja a Gyógyítóház települési
hozzájárulásának 4,-ft/fő megemelését.
Felelős: Varga Gábor polgármester
Határidő: azonnal.
2./ Konszolidációs pénz felhasználása
Előadó: Varga Gábor polgármester
Farkas Csaba képviselő 18 óra 41 perckor megérkezett.
Katona József alpolgármester 18 óra 32 perckor megérkezett.
Varga Gábor polgármester elmondja, hogy 2014. március 6-ig kellett a pályázatot beadni. A
20 millió forintból 18 milliót építési célra lehet felhasználni, amely egyrészt utakra másrész a
hivatal belső felújítására használhatnak fel. Javasolja, hogy a tényői Ady Endre utcát,
Szabadság utcát és az Árpád utcát hozzák helyre.
Katona József alpolgármester érdeklődik, hogy az Árpád utca javítása honnan kezdődne?
Varga Gábor polgármester válaszol: Az egész út végig ki lesz javítva. Az utak javítására
több árajánlat is érkezett, amelyek a következők: Erőss Út Kft. 16.751.927,- forint, Bitu-Via
Építő és Szolgáltató Kft. 23.356.824,- forint és Nagypályás-Aszfalt 99 Kft. 19.529.044,forint.
A megmaradt összegből az önkormányzatnak a középső irodáját az igazgatási irodáját és a
tanácstermét szeretné rendbe tenni, valamint egy új másológép beszerzését is javasolja,
amelyre a Büro 44 Irodatechnika Kft. 680.000,- forintos árajánlatot adott.
Móri Ferenc képviselő érdeklődik, hogy az Erős Út Kft. dolgozott-e már Tényőn?
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Varga Gábor polgármester válaszol, hogy Felpécen dolgozott Besenyőtelken van a cég
székhelye.
A polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő: Tényő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja az Erős-Út Kft. által benyújtott
árajánlatát, amely 16.751.927,- forint, valamint a Büro 44 Irodatechnika Kft. fénymásolóra
tett ajánlatát. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, a fénymásoló
beszerzésére és a hivatal belső felújításához árajánlatok bekérésére.
Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
30/2014. (III.31.) KT határozat
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy elfogadja az Erős-Út Kft. által benyújtott
árajánlatát amely 16.751.927,- forint, valamint a Büro 44
Irodatechnika Kft. fénymásolóra tett ajánlatát. Felhatalmazza
a polgármestert a szerződés aláírására, a fénymásoló
beszerzésére és a hivatal belső felújításához árajánlatok
bekérésére.
Felelős: Varga Gábor polgármester
Határidő: 2014. április 30.
3./ Tűzoltószertár külső felújítása
Előadó: Varga Gábor polgármester
Varga Gábor polgármester elmondja, hogy a tűzoltószertár teteje elkészült, a falak meg
lettek erősítve. Javasolja, hogy vakoltassák körbe és kapjon egy hasonló színt, mint a falu
intézményei.
A polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő: Tényő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Tényő Község Önkormányzatának 2014. évi
költségvetésbe betervezett Ady Endre utca 3. szám alatti önkormányzati lakás tetőfelújításából
420 ezer forintot átcsoportosít a tűzoltószertár külső vakolására és színezésére.
Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
31/2014. (III.31.) KT határozat
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy Tényő Község Önkormányzatának 2014. évi
költségvetésbe betervezett Ady Endre utca 3. szám alatti
önkormányzati lakás tetőfelújításából 420 ezer forintot
átcsoportosít a tűzoltószertár külső vakolására és színezésére.
Felelős: Varga Gábor polgármester
Határidő: 2014. május 31.
4./ A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívüli
engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló
rendelet megalkotása
Előadó: dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyző
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A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A rendelet alkotáshoz minősített többség – a megválasztott 7 képviselő több mint felének, 4
főnek – igen szavazata szükséges.
Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
4/2014. (IV.01.) önkormányzati rendelet
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testülete A
házasságkötés hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn
kívüli engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért
fizetendő díjak mértékéről szóló rendeletét megalkotta.
Felelős: dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyző
Határidő: azonnal.
5./ Hozzájárulás, hogy Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulás által
fenntartott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról önkormányzati rendeletet alkosson
Előadó: dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyző
dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 2010. évi
CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése értelmében:
„Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén – ha
a társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának
szabályozására kiterjed – az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási
megállapodásban kijelölt vagy ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi
önkormányzat képviselő-testülete jogosult. A rendelet megalkotásához a társulásban
résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges.”
Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
32/2014. (III.31.) KT határozat
Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
előterjesztés elfogadásával – a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése rendelkezéseinek
végrehajtására
és
a
Téti
Kistérség
Sokoróaljai
Önkormányzatainak Többcélú Társulása (a továbbiakban:
Társulás) társulási megállapodása 2.2.2. alpontjának
rendelkezéseire figyelemmel – hozzájárul ahhoz, hogy Tét
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulás által
fenntartott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
önkormányzati rendeletet alkosson.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot
a Társulással közölje.
Felelős: dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyző
Határidő: azonnal
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6./ Tényői Barangoló kiadása
Előadó: Varga Gábor polgármester
Varga Gábor polgármester elmondja, hogy sikerült megszerezni a Tényői Barangolót
digitalizált formában. Akár lehet bővíteni is 2008-tól napjainkig és újra ki kellene adni, mert
már csak pár darab van belőle. 101 darab Barangoló 100.000,- forint lenne ÁFÁ-val együtt.
A polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő: Tényő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 101 darab Tényői Barangoló kiadására 100.000,forintot Tényő Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséből biztosít.
Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
33/2014. (III.31.) KT határozat
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a 101 darab Tényői Barangoló kiadására
100.000,- forintot Tényő Község Önkormányzatának 2014. évi
költségvetéséből biztosít.
Felelős: Varga Gábor polgármester
Határidő: 2014. május 31.
7./ HUSK/1301/2.1.1.sz számú napelemes pályázatról döntés
Előadó: Varga Gábor polgármester
Varga Gábor polgármester elmondja, hogy a „Megújuló energiaforrások hasznosítása és
bemutatása a Tőkési ág és a Téti kistérség területén már működő multifunkciós központok
által – napelemes rendszerek telepítése Tényőn” című pályázat közbeszerzése eredményes
volt. Az Euro General Zrt. ajánlata megfelelt a formai és alaki szempontoknak, így ezen
ajánlat érvényes volt. Az eljárásban a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot az
Euro General Zrt. ajánlattevő nyújtotta be nettó 10.883.100,- forintos ajánlati árral. Az
eljárásban a második legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat nem érkezett. A
legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat ajánlati ára alatt van a bontáskor
elhangzott rendelkezésre álló anyagi fedezet összegének, így az eljárás eredményes.
A polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő: Tényő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Megújuló energiaforrások hasznosítása és
bemutatása a Tőkési ág és a Téti kistérség területén már működő multifunkciós központok
által – napelemes rendszerek telepítése Tényőn” című pályázat közbeszerzésén nyert Euro
General Zrt. nettó 10.883.100,- forintos árajánlatát elfogadja.
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Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
34/2014. (III.31.) KT határozat
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a „Megújuló energiaforrások hasznosítása és
bemutatása a Tőkési ág és a Téti kistérség területén már
működő multifunkciós központok által – napelemes rendszerek
telepítése Tényőn” című pályázat közbeszerzésén nyert Euro
General Zrt. nettó 10.883.100,- forintos árajánlatát elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Varga Gábor polgármester
Határidő: 2014. április 1.
8./ Tényői Közalapítvány kuratóriumi tagjának választása
Előadó: Varga Gábor polgármester
Varga Gábor polgármester elmondja, hogy nemrég elhunyt Bassák Istvánné a Tényői
Közalapítvány kuratóriumi tagja volt, javasolja, hogy Farkas Józsefnét jelöljék új tagnak.
A polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő: Tényő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az elhunyt Bassák Istvánné Tényői Közalapítvány
kuratóriumi tag helyére Farkas Józsefné 9111 Tényő, Petőfi Sándor u. 24. szám alatti lakost
jelöli előzetes egyeztetések alapján.
Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
35/2014. (III.31.) KT határozat
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy az elhunyt Bassák Istvánné Tényői
Közalapítvány kuratóriumi tag helyére Farkas Józsefné 9111
Tényő, Petőfi Sándor u. 24. szám alatti lakost jelöli előzetes
egyeztetések alapján.
Felelős: Varga Gábor polgármester
Határidő: azonnal.
9./ Tényő Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata
Előadó: Varga Gábor polgármester
A szabályzat-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő: Tényő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete Tényő Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát elfogadja.
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Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
36/2014. (III.31.) KT határozat
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tényő
Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát
elfogadja.
Felelős: Varga Gábor polgármester
Határidő: azonnal.
II. Napirend után
Közérdekű bejelentések, javaslatok, interpellációk
Varga Gábor polgármester elmondja, hogy a hulladéksziget nem szép a falu központjában
és van, aki a szemetet a konténerek mellé teszi le. Erre kellene egy megoldást keresni, hogy
ne nézzen így ki.
Több képviselő is javasolja, hogy helyezzenek ki táblákat, hogy a hulladéksziget kamerával
megfigyelt terület.
Móri Ferenc képviselő elmondja, hogy utána néztek a roller pálya kialakításának, 10x20
méter széles legalább 10 cm vastag téglalap alakú területet is elég lenne lebetonozni.
Mecséri Szabolcs képviselő: Ennek a megépítése kb. 400 ezer forintot jelentene.
Varga Gábor polgármester a következő ülésre megnézi, hogy honnan lehetne elkülöníteni
rá ezt az összeget.
Egyéb napirendi pont, kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a nyilvános ülést 19 óra
40 perckor bezárta.

Varga Gábor

dr. Kocsis Zsófia Rebeka

polgármester

jegyző

Krenács Zoltánné

Mecséri Szabolcs

képviselő
jegyzőkönyv hitelesítő

képviselő
jegyzőkönyv hitelesítő
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