
Ügyiratszám:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 19-én megtartott 
nyilvános rendkívüli ülésének 

a. tárgysorozata:
b. jegyzőkönyve:

c. határozata: 22-23/2010. (03.19.)
d. rendelete:

Határozatok:
22/2010. (03.19.) KT. határozata Társuláshoz történő csatlakozásról
23/2010. (03.19.) KT. határozata Kivitelező kiválasztásáról

T Á R G Y S O R O Z A T

1. Közös energia-beszerzésre létrehozott társuláshoz csatlakozás
Előadó: Vágó András polgármester

2. Óvoda felújításához kivitelező kiválasztásáról
Előadó: Vágó András polgármester

Monostorpályi, 2010. március 19.

VÁGÓ ANDRÁS DR. BERÉNYI ATTILA
polgármester jegyző 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 19-én 
megtartott nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Vágó András polgármester,
Dr. Varga Zoltán László alpolgármester
Kiss Zoltán, Merkószki András,
Dr. Szura József, Vesszős Géza képviselő-testületi tagok

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Berényi Attila jegyző

Vágó András polgármester

Szeretettel  és  tisztelettel  köszöntöm  a  Monostorpályi  Község  Önkormányzat  képviselő-
testületének  megjelent  tagjait,  Dr.  Berényi  Attila  jegyző  urat.  Megállapítom,  hogy  a 
képviselő-testületi ülés 6 fővel határozatképes, a meg nem jelent képviselők igazoltan vannak 
távol.

Megkérdezem, hogy a meghívóban szereplő napirendeken kívül van e más javaslat az ülés 
napirendjére.  Amennyiben  nincs,  úgy  kérem  a  tisztelt  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  a 
meghívóban  is  közölt  napirendet  fogadják  el.  Kérem,  hogy  aki  az  ülés  napirendjére  tett 
javaslatot elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

A Képviselő-testület az ülés napirendjét, a meghívóban foglaltak szerint, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megtárgyalásra elfogadja.

Tárgy: (1. tsp.) Közös energia-beszerzésre létrehozott társuláshoz csatlakozás
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

Ez év február 1-jétől Berettyóújfalu és 17 másik önkormányzat közös összefogással a Kabai 
Zöldipari Klaszter Kft. bonyolítása mellett új gázszolgáltatótól, az EMFESZ-től szerzi be a 
földgázenergiát,  aminek  eredményeként  az  energiaköltség  20%-os  csökkentését  sikerült 
elérni.

A szolgáltatási szerződés 2010. június 30-án lejár, ezért mielőbb lépni kell a 2010. július 1-
jétől és 2011. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó gázenergia beszerzése érdekében. 

Berettyóújfalu  polgármestere  javasolja  az érdekelt  önkormányzatok számára,  hogy a helyi 
önkormányzatok  társulásairól  és  együttműködéséről  szóló  1997.  évi  CXXXV.  tv.  9.  §-a 
szerint hozzanak létre önkormányzati társulást, amelyben a résztvevő önkormányzatok közös 
döntéshozó  szervet,  társulási  tanácsot  alakítanak,  amely  a  közös  beszerzés  során 
gyakorolhatja a képviselő-testületek által átruházott döntéshozói jogokat. 
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Ebbe a társulásba a környező önkormányzatok már mind beléptek,  nem szeretném, ha mi 
kimaradnánk, hisz a mi érdekünk is, hogy az energiához minél olcsóbban hozzájussunk.

Merkószki András képviselő

Nem értem, hogy kaphatnak a társulások olcsóbban energiát.

Vágó András polgármester

Az  energiapiacot  liberalizálták.  Ez  is  közbeszerzés  keretén  belül  fog  működni,  a  Békés 
megyei  önkormányzat  előrébb  jár,  mivel  ő  összefogta  az  önkormányzatokat  és  társulást 
alakítottak.  Úgy  látszik,  hogy  nálunk  ezt  az  önkormányzatoknak  önállóan  kell  végezni. 
Nyáron pedig az áramra lenne társulás.

Kiss Zoltán

Ha most belépünk, onnan nem lehet kilépni?

Dr. Berényi A

Három évre vállaljuk az együttműködést, de az én értelmezésem szerint évente lehet dönteni, 
hogy a társuláson keresztül szerezzük be az energiát, vagy sem. Ez egy lehetőség.

Vágó András

Kérem, aki elfogadja a társuláshoz való csatlakozást, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

A Képviselő-testület 6 igen és 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

22/2010. (03.19.) KT.  számú határozata

Társuláshoz történő csatlakozásról

Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elhatározza  csatlakozását  a 
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 
9. §-a szerint létrehozandó Bihari Energia-beszerzési Önkormányzati Társuláshoz.

Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Vágó András polgármester
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Tárgy: (2. tsp.) Óvodai beruházáshoz kivitelező kiválasztása
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

A LEKI pályázaton önkormányzatunk nyert, és így lehetőséget kapott az óvoda épületének 
felújítására. Három ajánlatot bekértünk, a Pénzügyi Bizottság 2009. december 21-i ülésén az 
ajánlatokat értékelte és javaslatot tett a kivitelező kiválasztására.

A javaslat alapján a támogatási szerződést aláírtam, így a 60 napos jogvesztő határidőből nem 
csúsztunk ki. Kérem a testületet, hogy a pénzügyi bizottság döntését megerősítve válassza ki a 
kivitelezőt, akivel a szerződést megköthetjük.

A pénzügyi bizottság elnöke ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Szavazás

A Képviselő-testület  6 igen és 0 nem szavazattal,  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

23/2010. (03.19.) KT.  számú határozata

Kivitelező kiválasztásáról

Monostorpályi  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  az Észak-Alföldi Regionális 
Fejlesztési  Tanács  leghátrányosabb  helyzetű  kistérségek  felzárkóztatásának  támogatására 
(LEKI)  hirdetett  pályázatán  elnyert  óvoda  felújítása  pályázat  generál  kivitelezői 
tevékenységének végzésére az alábbi ajánlatokat fogadta be:

Név Bruttó vállalási összeg
Kozák Ház Bt. 17.796.000,- Ft
IMKŐ-ÉP Kft. 18.107.000,- Ft
Szilágyi tüzép 16.504.415,- Ft

Ajánlatot nem kellett visszautasítani.

A képviselő-testület a beérkezett árajánlatok közül a bruttó vállalási összeg alapján a Szilágyi-
tüzépet választja ki a vállalkozási szerződés megkötése céljából. Egyéb feltételekben eltérés 
nem jelentkezett.

Felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti módosított szerződés aláírására, egyúttal 
jóváhagyja a 2009. december 21-én aláírt szerződést.

Határidő: 2010. május 15.
Felelős: Vágó András polgármester
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Vágó András polgármester

Napirendjeink végére értünk, így a munkát megköszönöm, az ülést bezárom.

k.m.f.

VÁGÓ ANDRÁS DR. BERÉNYI ATTILA
polgármester jegyző 
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