JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. augusztus 10-én tartott rendkívüli , nyílt testületi
ülésén.

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, 11:00 óra
/5124 Jászágó, Kókai L. tér 1./

Jelen vannak:

Mozsár Lászlóné polgármester
Csajkás Lajos alpolgármester
Jenes Miklós képviselő
Kiss Attila képviselő
Racskó Anikó képviselő
Dr. Kundrák István jegyző
Kasza Gabriella Etelka jegyzőkönyvvezető
Bordás Anett művelődésszervező

Mozsár Lászlóné polgármester: Megállapította a jelenléti ív alapján, hogy az 5 fős Képviselőtestületből 5 fő jelen van, a testület határozatképes. A nyílt ülés napirendjére tesz javaslatot.
Megkérdezte, kívánja-e valaki kiegészíteni. /Kiegészítés nemhangzott el./ Jegyzőkönyv
hitelesítőnek Kiss Attila képviselőt javasolta.- A jegyzőkönyvvezetés módját, amely írásban és
hangrögzítővel történik. - A jegyzőkönyvet Kasza Gabriella Etelka jegyzőkönyvvezető vezeti.
Mozsár Lászlóné polgármester: Kérte a képviselőket, amennyiben az elhangzott
javaslatokkal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
Megállapította, hogy a fenti javaslatokat a Képviselő-testület 5 egyetértéssel elfogadta.
Valamint kérte, aki a javasolt napirendi pontokkal egyetért, kézfeltartással jelezze.
Javasolt napirendi pontok:
II./2. napirend
Egyéb időszerű kérdések
- nyílt ülés keretében

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2017. (VIII.10.) határozata
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 10-i rendkívüli
nyílt ülés napirendjének elfogadásáról
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II./2. napirend
Egyéb időszerű kérdések
- nyílt ülés keretében
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: Erről értesül:
1./ Mozsár Lászlóné polgármester, helyben
2./ Dr. Kundrák István jegyző, helyben
3./ Képviselő-testület tagjai, helyben
4./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
5./ Irattár

II./2 Napirend:

Egyéb időszerű kérdések

II./2-1 Napirend:
Tárgy:
Előterjesztő:

Projektmenedzseri megbízás
Mozsár Lászlóné polgármester

Mozsár Lászlóné polgármester: Mint tudják van egy nyertes pályázatunk az önkormányzati
épületek felújítására. Mivel erre közbeszerzési pályázatot kell kiírni, javaslatot teszek a
Vanessia Kft. megbízására a projektmenedzseri feladatok elvégzésére, hiszen ők írták a
pályázatot, tisztában vannak minden részlettel, mit mikorra kell elvégezni. A díjazás pedig
benne van a pályázatban, ez az önkormányzatunknak nem jelent plusz kiadást. A projekt
során elvégzendő feladatokat olvashatják a megbízási tervezetben, láthatják ez nem kis
feladat.
Racskó Anikó képviselő: Ésszerű őket megbízni, hiszen már egy éve dolgoznak a projekten,
ismerik minden részletét.
Mozsár Lászlóné polgármester: Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Észrevétel
nem hangzott el./ Kérte, hogy aki a Vanessia Kft. projektmenedzseri megbízásával egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
59/2017. (VIII.10.) határozata
Projektmenedzseri megbízás Vanessia Kft. részére
Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Vanessia
Vállakozásfejlesztési és Pályázati Tanácsadó Kft. (1118 Budapest, Maléter Pál utca 4/G 2. lh.

2

4/3), a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00001 számú Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése című nyertes pályázat projektmenedzseri tevékenység elvégzésével.
A projekt során végezze el:
- a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumok elkészítése
- beérkezett ajánlatok bontása, bontási jegyzőkönyv elkészítése
- tárgyalásokon való részvétel
- ajánlatok feldolgozása, értékelésre előkészítése
- döntés előkészítő anyag elkészítése
- bírálati összegzések, tájékoztatók elkészítése, a Közbeszerzési Értesítő
szerkesztőbizottsága előtti eljárás
- pályázatírás (esetleges hiánypótlás, tisztázó kérdés kezelése)
- folyamatos kapcsolattartás, koordináció és konzultáció a Megbízóval, illetve a
támogató szervezettel
- a Támogatási szerződés előkészítése
- a Támogatási Szerződés megkötése személyes ügyintézéssel
- a Támogatási Szerződés módosítása, amennyiben a projekt megkívánja
- Szállítói Szerződés minőségbiztosítása, pályázati megfeleltetése
- Projekt Előrehaladási Jelentések elkészítése, minőségbiztosítása, személyes
ügyintézéssel
- esetlegesen felmerülő köztes (időközi) Projekt Előrehaladási Jelentések
elkészítése, minőségbiztosítása, személyes ügyintézéssel
- Pénzügyi Beszámoló előkészítése, végelszámolás lebonyolítása
- a Közreműködő Szervezet látogatásainak/ellenőrzéseinek előkészítése,
vizsgálandó dokumentumok összeállítása
- szakértői részvétel korlátlan számú helyszíni látogatáson/ellenőrzésen
- Projektfenntartási Jelentések összeállítása, megküldése a támogató szervezet
részére
- a Projektet lezáró beszámoló összeállítása
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírásával.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

Erről értesül:
1./ Mozsár Lászlóné polgármester, helyben
2./ Dr. Kundrák István jegyző, helyben
3./ Képviselő-testület tagjai, helyben
4./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
5./ Vanessia Kft., Budapest
6./ Irattár
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II./2-2 Napirend:

Tárgy:
Előterjesztő:

A falunapról
Mozsár Lászlóné polgármester

Mozsár Lászlóné polgármester: A falunapi rendezvényünkkel kapcsolatban Bordás Anett
művelődésszervező tájékoztat bennünket.
Bordás Anett művelődésszervező: Szeretném megkérdezni, hogy a húsfőző verseny
megnyitását vállalná-e valaki.
Kiss Attila képviselő: Major József szerintem vállalja, ha megkérjük rá.
Bordás Anett művelődésszervező: Rendben, még a szüreti felvonulás útvonalát szeretném
egyeztetni, mert a tavalyi évben félreértések voltak. Az útvonal legyen a régi megszokott.
Javaslom még, hogy a táncosokat ültessük kocsira, mert most sok a kicsi, alsós gyerek.
Mozsár Lászlóné polgármester: Megkérem Kiss Attilát, hogy Nagy Adriánt hívja fel. Úgy
tudom neki van olyan kocsija, amivel 18-20 gyereket tud szállítani.
Kiss Attila képviselő: Jönnek a felvonulásra, biztosan fogja vállalni.
Mozsár Lászlóné polgármester: Még a „Szép virágos kert” díjazottjaira kérnék majd
javaslatokat, mert az emléklapokat elő kell készíteni, ki kell nyomtatni.
Csajkás Lajos képviselő: Vannak jelöltjeink, holnapra behozzuk a névsort. A rendezvény
költségeiről szeretnénk tájékoztatást kapni.
Mozsár Lászlóné polgármester: A rendezvény költsége a költségvetésünkbe be van
tervezve. Megkérem Bordás Anettet tájékoztasson bennünket.
Bordás Anett művelődésszervező : Az eddigi állás szerin színpad és a hangosítás 150 000,Ft, a mentő 64 000,- Ft, a légvár 30 000,- Ft, az egyik fellépő 170 000,- Ft, a másik 206 000,Ft, a zenekar 230 000,- Ft, a biztonsági szolgálat 27 000,- Ft.
Mozsár Lászlóné polgármester: Van-e még kérdése, hozzáfűzni valója valakinek?

További kérdés, vélemény nem hangzott el, a polgármester a nyílt ülést bezárta.

k.m.f.

Mozsár Lászlóné
polgármester

Dr. Kundrák István
jegyző

Kiss Attila
jegyzőkönyv hitelesítő
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