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T a r t a l o m 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2018.(III.06.) határozata 

a napirendi pontok elfogadásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2018.(III.06.) határozata 

a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00090 azonosító számú, Szelevény Község Önkormányzata 

Haleszi Kulturális, Tudományos Kiállítótermének energetikai felújítása című projekthez 

kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó eljárás ismételt 

kiírásának eredményéről 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2018.(III.06.) határozata 

a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00058 azonosító számú, Szelevény Község Önkormányzata 

Kulturális, Tudományos Kiállítóterei épületeinek energetikai felújítása című projekthez 

kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó eljárás ismételt 

kiírásának eredményéről 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2018.(III.06.) határozata 

a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00059 azonosító számú, Szelevény Község Önkormányzata 

Közös Önkormányzati Hivatalának energetikai korszerűsítése című projekthez 

kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó eljárás ismételt 

kiírásának eredményéről 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

15./2018. (III.06.) határozata 

az önkormányzat TOP projektjeihez kapcsolódó megbízási szerződésről 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2018. (III.06.) határozata 

Szelevény Község közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2018. (III.06.) határozata 

az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2018. (III.06.) határozata 

Bíráló Bizottság tagjainak megválasztására 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2018. (III.06.) határozata 

a Hétszínvirág Óvoda Intézményének 2018. évi nyári zárva tartási idejének 

meghatározásáról 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
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Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2018. (III.06.) határozata 

az önkormányzat 2018. évi közfoglalkoztatási programjairól 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2018. (III.06.) határozata 

a szavazatszámláló bizottság tagjainak a megválasztásáról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 2018. március 06-án 

megtartott rendkívüli nyílt ülésén Szelevény Községi Önkormányzat épületének 

tárgyalótermében. 

 

Jelen vannak:  Pánczél Ferenc    polgármester 

   Dr. Hoffmann Zsolt   helyettesítő-jegyző 

   Székely Károly   alpolgármester  

   Juhász László    képviselő 

   Kiss Balázs    képviselő 

 

Meghívottak: 

   Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi előadó 

    

Jegyzőkönyvvezető: Kovács Angéla 

 

Igazoltan távol:  Dr. Bencsikné Enyedi Gizella képviselő 

Szabóné Mátyus Éva   képviselő 

   Horváth Tiborné   képviselő 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Köszönti a nyílt ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 

megválasztott 7 szavazásra jogosult képviselőből 3 fő képviselő és a polgármester jelen van, a 

testület határozatképes. 

 

Ismerteti a napirendi pontokat. Javasolja 10. napirendi pont felvételét, amely a 

szavazatszámláló bizottság tagjainak a megválasztása. 

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2018.(III.06.) határozata 

a napirendi pontok elfogadásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018.03.06-i nyílt ülés napirendjeit 

az írásos meghívóval megegyezően fogadta el a testület.  

 

1./ Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00090 azonosító számú, Szelevény Község 

Önkormányzata Haleszi Kulturális, Tudományos Kiállítótermének energetikai felújítása 

című projekthez kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó ismételt 

eljárás eredményéről 

      Előadó: Pánczél Ferenc polgármester 

 

2./ Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00058 azonosító számú, Szelevény Község 

Önkormányzata Kulturális, Tudományos Kiállítóterei épületeinek energetikai felújítása 

című projekthez kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó ismételt 

eljárás eredményéről 

      Előadó: Pánczél Ferenc polgármester 
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3./ Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00059 azonosító számú, Szelevény Község 

Önkormányzata Közös Önkormányzati Hivatalának energetikai korszerűsítése című 

projekthez kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó ismételt eljárás 

eredményéről 

 Előadó: Pánczél Ferenc polgármester 

 

4./ Előterjesztés az önkormányzat TOP projektjeihez kapcsolódó megbízási szerződésről 

     Előadó: Pánczél Ferenc polgármester 

 

5./ Előterjesztés Szelevény Község közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról 

     Előadó: Pánczél Ferenc polgármester 

 

6./ Előterjesztés Szelevény Község 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

     Előadó: Pánczél Ferenc polgármester 

 

7./ Előterjesztés Bíráló Bizottság tagjainak megválasztására 

     Előadó: Pánczél Ferenc polgármester 

 

8./ Előterjesztés a Hétszínvirág Óvoda nyári zárvatartásának elfogadásáról 

     Előadó: Pánczél Ferenc polgármester 

 

9./ Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi közfoglalkoztatási programjairól 

     Előadó: Pánczél Ferenc polgármester 

 

10./ Előterjesztés a szavazatszámláló bizottság tagjainak a megválasztásáról. 

       Előadó: dr. Hoffmann Zsolt 

 

Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 

 

1.napirend 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést a haleszi művelődési házzal 

kapcsolatban. Megérkeztek az árajánlatok, ezeket ismerteti. A legkedvezőbb árajánlatot a 

Kunszentmártoni Ipari Park Kft. tette, javasolja a képviselő-testület ezt az ajánlatot fogadja el. 

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2018.(III.06.) határozata 

a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00090 azonosító számú, Szelevény Község Önkormányzata 

Haleszi Kulturális, Tudományos Kiállítótermének energetikai felújítása című projekthez 

kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó eljárás ismételt 

kiírásának eredményéről 

 

Szelevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-

00090 azonosító számú, Szelevény Község Önkormányzata Haleszi Kulturális, 

Tudományos Kiállítótermének energetikai felújítása című projekthez kapcsolódó 

projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozóan a Kunszentmártoni Ipari Park Kft.-vel 

5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. (Képviseli: Kovács Tibor ügyvezető) köt vállalkozási 

szerződést. 
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A Kunszentmártoni Ipari Park Kft. ajánlata: nettó 475.000 Ft + 128.250 Ft ÁFA, bruttó 

603.250 Ft, melynek fedezete az elnyer támogatás összege. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerinti vállalkozási szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: Pánczél Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Erről értesül: -     Képviselő-testület 

- Kunszentmártoni Ipari Park Kft. 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. 

- Irattár 

 

Pánczél Ferenc   Dr. Hoffmann Zsolt 

          polgármester           helyettesítő jegyző 

 

 

2.napirend 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést a szelevényi művelődési házzal 

kapcsolatban. Megérkeztek az árajánlatok, ezeket ismerteti. A legkedvezőbb árajánlatot a 

Kunszentmártoni Ipari Park Kft. tette, javasolja a képviselő-testület ezt az ajánlatot fogadja el. 

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2018.(III.06.) határozata 

a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00058 azonosító számú, Szelevény Község Önkormányzata 

Kulturális, Tudományos Kiállítóterei épületeinek energetikai felújítása című projekthez 

kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó eljárás ismételt 

kiírásának eredményéről 

 

Szelevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00058 

azonosító számú, Szelevény Község Önkormányzata Kulturális, Tudományos Kiállítóterei 

épületeinek energetikai felújítása című projekthez kapcsolódó projektmenedzseri feladatok 

ellátására vonatkozóan a Kunszentmártoni Ipari Park Kft.-vel 5440 Kunszentmárton, 

Köztársaság tér 1. (Képviseli: Kovács Tibor ügyvezető) köt vállalkozási szerződést. 

 

A Kunszentmártoni Ipari Park Kft. ajánlata: nettó 1.250.000 Ft + 337.500 Ft ÁFA, bruttó 

1.587.500 Ft, melynek fedezete az elnyer támogatás összege. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerinti vállalkozási szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: Pánczél Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 
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Erről értesül: -     Képviselő-testület 

- Kunszentmártoni Ipari Park Kft. 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. 

- Irattár 

 

Pánczél Ferenc   Dr. Hoffmann Zsolt 

          polgármester           helyettesítő jegyző 

 

 

3.napirend 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést a szelevényi önkormányzat hivatalával 

kapcsolatban. Megérkeztek az árajánlatok, ezeket ismerteti. A legkedvezőbb árajánlatot a 

Kunszentmártoni Ipari Park Kft. tette, javasolja a képviselő-testület ezt az ajánlatot fogadja el. 

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2018.(III.06.) határozata 

a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00059 azonosító számú, Szelevény Község Önkormányzata 

Közös Önkormányzati Hivatalának energetikai korszerűsítése című projekthez 

kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó eljárás ismételt 

kiírásának eredményéről 

 

Szelevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00059 

azonosító számú, Szelevény Község Önkormányzata Közös Önkormányzati Hivatalának 

energetikai korszerűsítése című projekthez kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátására 

vonatkozóan a Kunszentmártoni Ipari Park Kft.-vel 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. 

(Képviseli: Kovács Tibor ügyvezető) köt vállalkozási szerződést. 

 

A Kunszentmártoni Ipari Park Kft. ajánlata: nettó 740.000 Ft + 199.800 Ft ÁFA, bruttó 

939.800 Ft, melynek fedezete az elnyer támogatás összege. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerinti vállalkozási szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: Pánczél Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Erről értesül: -     Képviselő-testület 

- Kunszentmártoni Ipari Park Kft. 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. 

- Irattár 

 

 

 

Pánczél Ferenc   Dr. Hoffmann Zsolt 

          polgármester           helyettesítő jegyző 
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4.napirend 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja Solymosi Zoltán megbízását 

a Top projektekhez kapcsolódó feladatok felügyeletére, az önkormányzatot képviselné, illetve 

segítené a polgármester munkáját. Tiszasas Község polgármestere beleegyezett, hogy Solymosi 

Zoltán munkaidejének felét itt töltse Szelevényen. Havi bruttó 100 000,- Ft a megbízási díja, 

mely határozatlan időre szól. Előreláthatólag szeptember-októberig biztosan tart a munka, és 

30 napos felmondási időt határoztak meg. 

Felkéri a képviselő-testületet, szavazzanak, elfogadják-e Solymosi Zoltánt ennek a feladatnak 

az ellátására. 

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

15./2018. (III.06.) határozata 

az önkormányzat TOP projektjeihez kapcsolódó megbízási szerződésről 

 

Szelevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 

önkormányzat alábbi projektjeinek koordinálásával Solymosi Zoltánt (---- ---------------

--------------------------) bízza meg: 

 

• TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00090 azonosító számú, Szelevény Község 

Önkormányzata Haleszi Kulturális, Tudományos Kiállítótermének energetikai 

felújítása, 

• TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00058 azonosító számú, Szelevény Község 

Önkormányzata Kulturális, Tudományos Kiállítóterei épületeinek energetikai 

felújítása, 

• TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00059 azonosító számú, Szelevény Község 

Önkormányzata Közös Önkormányzati Hivatalának energetikai korszerűsítése. 

A Képviselő-testület a feladat ellátására megbízási szerződést köt Solymosi Zoltán 

úrral. A megbízási szerződés határozatlan időtartamra, harminc nap rendes felmondási 

idő kikötésével jön létre. 

A megbízottat havi bruttó 100.000.-Ft megbízási díj illeti meg. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerinti megbízási 

szerződés aláírására. 

 

Felelős: Pánczél Ferenc polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 Erről értesülnek:    - Képviselő-testületi tagok 

               - Pánczél Ferenc polgármester 

               - Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 

     - Solymosi Zoltán ---------------------------- 

             - Irattár 

 

      Pánczél Ferenc               Dr. Hoffmann Zsolt 

          polgármester                 helyettesítő jegyző 
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5.napirend 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A törvényi változások miatt, új 

közbeszerzési szabályzatot kell elfogadni.  

 

dr. Hoffmann Zsolt jegyző: Ismerteti a módosítás lényegét: Felhívja a figyelmet a II. 

fejezetben foglaltakra, mely szerint a felelősségi rend úgy alakul, hogy a végleges döntést 

mindig a képviselő-testület hozza, nem a polgármester, a Bíráló Bizottság által tett 

előterjesztéssel kapcsolatban. 

A közbeszerzési tanácsadó javaslatára készültek el az előterjesztések, így bízunk benne, hogy 

az Állam Kincstár sem talál kivetni valót az eljárásokban. 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Felkéri a képviselő-testület szavazzanak a Közbeszerzési 

Szabályzatról. 

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2018. (III.06.) határozata 

Szelevény Község közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról 

 

Szelevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 27. §-ában meghatározott kötelezettségének eleget téve 

elfogadja a határozat mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzatot. 

 

A Képviselő-testület a 13/2012.(IV.26.) határozattal elfogadott Közbeszerzési 

Szabályzatot hatályon kívül helyezi.  

 

 Erről értesülnek:    - Képviselő-testületi tagok 

               - Pánczél Ferenc polgármester 

               - Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 

             - Irattár 

 

Kmf. 

 

 

      Pánczél Ferenc               dr. Hoffmann Zsolt 

                  polgármester                 helyettesítő jegyző 
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6.napirend 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A 2018-as közbeszerzési tervben két 

beruházás szerepel. Ezt lehet módosítani, ha lenne egy új lehetőség. A mellékletben látható ez 

a terv, aki egyetért jelezze kézfeltartással. 

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2018. (III.06.) határozata 

az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

 

Szelevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja az önkormányzat 2018. évi összesített 

közbeszerzési tervét. 

 

 Erről értesülnek:    - Képviselő-testületi tagok 

               - Pánczél Ferenc polgármester 

               - Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 

             - Irattár 

 

Kmf. 

 

      Pánczél Ferenc               Dr. Hoffmann Zsolt 

          polgármester                 helyettesítő jegyző 

 

17/2018.(III.06) határozat melléklete 

 

Szelevény Község Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési terve 
 

 

A közbeszerzés tárgya Tervezett eljárástípus Eljárás tervezett 

megindítása 

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-

00058 azonosító számú, 

Szelevény Község 

Önkormányzata Kulturális, 

Tudományos Kiállítóterei 

épületeinek energetikai 

felújítása 

Nemzeti eljárásrendben 

lefolytatott 

hirdetmény és tárgyalás 

nélküli  

[kbt. 115 § (1) bekezdés 

szerinti] 

közbeszerzési eljárás 

 

 

 

2018. február 

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-

00059 azonosító számú, 

Szelevény Község 

Önkormányzata Közös 

Önkormányzati Hivatalának 

energetikai korszerűsítése 

Nemzeti eljárásrendben 

lefolytatott 

hirdetmény és tárgyalás 

nélküli  

[kbt. 115 § (1) bekezdés 

szerinti] 

közbeszerzési eljárás 

 

 

 

2018. február 
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7.napirend 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Ismerteti a 4 főt, akik a Bíráló 

Bizottság tagjai lennének. Az elnök személyére dr. Kónya Tamást javasolja. Jogi szakértelmet 

dr. Hoffmann Zsolt jegyző úr biztosítaná, a pénzügyi szakértelmet Harangozóné Kézsmárki 

Andrea, a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet Solymosi Zoltán. Egyetért-e a javaslattal 

a képviselő-testület? 

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2018. (III.06.) határozata 

Bíráló Bizottság tagjainak megválasztására 

 

Szelevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

 

• TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00058 azonosító számú, Szelevény Község 

Önkormányzata Kulturális, Tudományos Kiállítóterei épületeinek energetikai 

felújítása, 

• TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00059 azonosító számú, Szelevény Község 

Önkormányzata Közös Önkormányzati Hivatalának energetikai korszerűsítése, 

 

tárgyú közbeszerzési eljárások Bíráló Bizottságába az alábbi tagokat választja: 

 

• a Bíráló Bizottság elnöke, és egyben a közbeszerzési és jogi szakértelmet biztosító 

személy: dr. Kónya Tamás, 

• a jogi szakértelmet biztosító személy: dr. Hoffmann Zsolt, 

• pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Harangozóné Kézsmárki Andrea, 

• a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy: Solymosi Zoltán. 

 

 Erről értesülnek:    - Képviselő-testületi tagok 

               - Pánczél Ferenc polgármester 

               - Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 

     - Dr. Kónya Tamás, 3300 Eger, Szent János u. 2. 

     - Harangozóné Kézsmárki Andrea gazdasági vezető, 

     - Solymosi Zoltán -------------------------------------- 

                        - Irattár 

 

Kmf. 

 

 

      Pánczél Ferenc               Dr. Hoffmann Zsolt 

          polgármester                 helyettesítő jegyző 
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8.napirend 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Megtörtént a szülők megkérdezése. 

Minden szülő elfogadta a javasolt bezárási időszakot. 6 hétről van szó. 

 

dr. Hoffmann Zsolt jegyző: Az előző testületi ülésen már szó volt erről az időszakról, de akkor 

a testület úgy döntött, hogy túl hosszú, ezért volt szükség a szülők megkérdezésére. Az óvoda 

vezetője készített egy szülői felmérést, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, a szülők nem 

kérik erre az időszakra az óvodai ügyeletet, meg tudják oldani.  

 

Juhász László képviselő: Elfogadja a szülők döntését, de kéri, hogy a jegyzőkönyvhöz csatolják 

a szülők által aláírt dokumentumot, mert ha eljön a zárva tartás ideje, és mégis kifogással élne 

néhány szülő, hogy nem gondoskodnak a gyermekről, akkor ennek nyoma legyen, hogy a 

szülők beleegyezésével történt a zárva tartási időszak meghatározása. 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért a zárva tartási időszakkal 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2018. (III.06.) határozata 

a Hétszínvirág Óvoda Intézményének 2018. évi nyári zárva tartási idejének 

meghatározásáról 

 

Szelevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hétszínvirág Óvoda 

Intézményének 2018. évi nyári zárva tartási idejét az alábbiakban határozza meg: 

 

2018. évi nyári zárva tartási idő: 2018. július 16 – 2018. augusztus 24. 

Nyitási idő: 2018. augusztus 27. 

 

A fenti döntésről az érintett szülőket tájékoztatni kell. 

 

Felelős: Fehér Éva intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

 Erről értesülnek:    - Képviselő-testületi tagok 

               - Pánczél Ferenc polgármester 

               - Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 

               - Fehér Éva intézményvezető 

             - Irattár 

 

Kmf. 

 

 

 

 

      Pánczél Ferenc              Dr. Hoffmann Zsolt 

        polgármester               helyettesítő jegyző 
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9.napirend 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést a 2018. évi közfoglalkoztatási 

programról. Felhívja a figyelmet arra, hogy meghatározott a létszámkeret, és hogy külön lapon 

fel vannak sorolva a hosszú távú közmunkaprogram részletei. Ezek képzéses programok, tehát 

ők addig vannak a programban, amíg ezt a tanfolyamot elvégzik. A többi területen sem 

létszámcsökkentés nem történt, de létszámbővítésre sincs lehetőség. 2 férfi munkaerő még 

hiányzik, még annyit fel lehetne venni pluszban, de egyelőre nincs munkanélküli férfi. 

Felkéri a képviselő-testületet szavazzanak. 

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2018. (III.06.) határozata 

az önkormányzat 2018. évi közfoglalkoztatási programjairól 

 

Szelevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi 

közfoglalkoztatási programot az alábbiak szerint valósítja meg: 

 

- a Startmunka mezőgazdasági program időtartama: 2018. március 1 – 2019.02.28, 

- a Startmunka mezőgazdasági program létszáma: 11 fő, 

- a Startmunka mezőgazdasági program költsége: 15.546.774 Ft, 

 

- a hosszabb távú közfoglalkoztatási program (Képzés I.) időtartama: 2018.02.26 – 

2018.04.26, 

- a hosszabb távú közfoglalkoztatási program (Képzés I.) létszáma: 2 fő, 

- a hosszabb távú közfoglalkoztatási program (Képzés I.) költsége: 376.240 Ft, 

 

- a hosszabb távú közfoglalkoztatási program (Képzés II.) időtartama: 2018.02.26 – 

2018.05.11, 

- a hosszabb távú közfoglalkoztatási program (Képzés II.) létszáma: 2 fő, 

- a hosszabb távú közfoglalkoztatási program (Képzés II.) költsége: 454.788 Ft, 

 

- a hosszabb távú közfoglalkoztatási program időtartama: 2018.03.01 – 2018.06.30, 

- a hosszabb távú közfoglalkoztatási program létszáma: 6 fő, 

- a hosszabb távú közfoglalkoztatási program költsége: 2.155.096 Ft, 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti programok 

vonatkozásában a hatósági (támogatási) szerződéseket aláírja, valamint a program 

hatósági szerződés szerinti lebonyolításához szükséges kötelezettségvállalásokat 

megtegye. 

 

Felelős: Pánczél Ferenc polgármester 

Határidő: folyamatosan 
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 Erről értesülnek:    - Képviselő-testületi tagok 

               - Pánczél Ferenc polgármester 

               - Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 

             - Irattár 

 

Kmf. 

 

 

      Pánczél Ferenc               Dr. Hoffmann Zsolt 

        polgármester               helyettesítő jegyző 

 

 

10.napirend 

 

dr. Hoffmann Zsolt jegyző: Elmondja, hogy megkeresték a korábbi szavazatszámláló bizottsági 

tagokat, tájékoztatták őket, hogy a testület újból szavazni fog a bizottsági tagok személyéről, 

volt, aki továbbra is szívesen vállalta a munkát, volt, aki nem. A kolléganők segítségével 

összeállítottuk azt a 10 személyt, aki a két szavazókörben vállalna szerepet. A képviselő-

testületnek csak a tagokat és a póttagokat kell megválasztani, elnököt elnökhelyettest pedig az 

alakuló ülésen fognak saját maguk közül megválasztani. Március végén kerül sor az 

alakulóülésre. Esküt kell tenniük a település polgármestere előtt. Elfogadják-e a jelölésre került 

tagokat. 

 

Juhász László képviselő és Pánczél Ferenc polgármester bejelenti, hogy személyesen érintettek 

a szavazásban, mert hozzátartozójuk egy-egy számláló bizottsági tag. A képviselő-testület azt 

a döntést, hozza, hogy nem zárja ki őket a szavazásból.  

 

Pánczél Ferenc polgármester: Felkéri a képviselőket szavazzanak. 

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2018. (III.06.) határozata 

a szavazatszámláló bizottság tagjainak a megválasztásáról 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény  24. § (1)  bekezdése alapján: 

 „A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési 

önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának 

kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg; 

személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság 

tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani.” 

 

1./ számú Szavazatszámláló Bizottság (Szelevény, Kossuth L. út 71.) 

Tagok: 

1./ Kovács István Jánosné 

2./ Lovas Istvánné 

3./ Juhász Lászlóné 
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Póttagok 

1./ Balla Károly Mihály 

2./ Sándorfi Jánosné 

 

2./ számú Szavazatszámláló Bizottság (Szelevény, Halesz dűlő 42.) 

Tagok: 

1./ Sárközi Julianna Zsuzsanna 

2./ Pánczélné Molnár Edit 

3./ Tatár László 

 

Póttagok: 

1./ Váradi Józsefné 

2./ Palotai József 

 

 Erről értesülnek:    - Képviselő-testületi tagok 

               - Pánczél Ferenc polgármester 

               - Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 

                                     - Irattár 

 

     

 

Kmf. 

 

 

 

      Pánczél Ferenc               Dr. Hoffmann Zsolt 

        polgármester                            helyettesítő jegyző 
 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Megkérdezi van-e valakinek még kérdése, felvetése. 

 

Kiss Balázs képviselő: Érdeklődik a kutya sorsa felől, melyről az előző testületi ülésen 

foglalkoztak. 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Azt az információt kapta, hogy hétvégén eljöttek érte és elvitték 

a tulajdonosok. 

 

Székely Károly alpolgármester: Úgy tudja, hogy csak a láncról vették le, továbbra is itt van, 

csak be van zárva.  

 

Pánczél Ferenc polgármester: Feljegyzi, hogy nézzenek utána, mi lett a kutya sorsa. 

Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Pánczél Ferenc        dr. Hoffmann Zsolt 

 polgármester          helyettesítő-jegyző      


