Szám: 36-7/2017
Jegyzőkönyv
Készült: Gyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. július 11-én 17 órakor kezdődött
Nyilvános üléséről
Az ülés helye: Gyarmat, Tanácskozóterem
Jelen vannak: Szabados Péter polgármester, Horváth Lászlóné, Keszthelyi-Holden
Zsuzsanna, Molnárné Ujvári Henriett, Nagy Róbert és Szabó Imre képviselők.
Tanácskozási joggal jelen: Tarr Attila, jegyző.
Szabados Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket, ezt követően megállapította az
ülés határozatképességét, a 6 fős testületből 6 fő képviselő jelen van, az ülés tehát
határozatképes. Szabados Péter a jegyzőkönyv hitelesítésére Szabó Imre képviselőt kérte fel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
a következő határozatot hozza:
Gyarmat Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2017.(VII.11.) határozata
Gyarmat Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
2017. július 11-i nyilvános ülés napirendjét a következők
szerint állapítja meg:
1./ TOP 1.4.1-15-GMI-2016-00018 kódszámú „Az Aranydió
Óvoda

bővítése

Gyarmaton”

című

pályázatához

megvalósítandó projektmenedzsmenti ajánlatok bírálata
polgármester
2./ 2016. évi Belső Ellenőrzési jelentés
jegyző
3./ Helyi esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
jegyző
1.napirend: TOP 1.4.1-15-GMI-2016-00018 kódszámú „Az Aranydió Óvoda bővítése
Gyarmaton” című pályázatához megvalósítandó projektmenedzsmenti ajánlatok bírálata
Előterjesztő: polgármester
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Szabados Péter megköszöni a képviselőknek, hogy az ügy fontosságára való tekintettel
megjelentek az ülésen. Az óvoda bővítése miatt elképzelhető, hogy a későbbiekben is lesznek
ilyen típusú rendkívüli ülések, amelyekre azért van szükség, hogy minél gördülékenyebben
menjen a pályázat a maga útján. A pályázat során az önkormányzat igyekszik minél
gyorsabban elkészíteni a szükséges dokumentumokat, hogy a kifizetések, elszámolások minél
hamarabb megvalósuljanak. A TOP keretében benyújtott és elnyert pályázat kapcsán jelenleg
a projektmenedzsmenti feladatok ellátására szükséges kiválasztani azt az önkormányzati
többségi tulajdonban lévő céget, amely ezen feladatokat ellátja. A projektmenedzsmenti díj a
pályázat lezárulását követően elszámolható. A múlt hét folyamán kiküldésre kerültek a feladat
ellátására vonatkozó felkérések, illetve az árajánlat-kérők. A három felkért cég: Pannonhalma
Városfejlesztő Kft, Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft és a Győri Térségfejlesztési
és Projektmenedzsment Kft. A beérkezett ajánlatok számszerűsítve a fenti sorrend szerint:
340.000 Ft + 91.800 Ft ÁFA, azaz 431.800 Ft, 310.000 Ft + 83.700 Ft ÁFA, azaz 393.700 Ft
valamint 360.000 Ft + 97.200 Ft ÁFA, azaz 457.200 Ft. A számokból és a kiosztott összesítő
táblázatos jegyzőkönyvből tehát kiderül, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a Rábaköz-Sokoróalja
Fejlesztési Nonprofit Kft adta, így a projekt-menedzsmenti feladatok elvégzésére ezzel a Kftvel fog szerződést kötni az önkormányzat.
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
a következő határozatot hozza:
Gyarmat Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2017.(VII.11.) határozata
Gyarmat Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP1.4.1-15-GMI-2016-00018 kódszámú „Az Aranydió Óvoda
bővítése Gyarmaton” című pályázatához megvalósítandó
projektmenedzsmenti feladatok ellátásához a RábaközSokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft (9300 Csorna, Szent
István tér 22.) ajánlatát fogadja el.
A

képviselő-testület

felhatalmazza

a

polgármestert

a

feladatellátáshoz szükséges szerződés megkötésére.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a szerződéstervezetet elkészítse és az ajánlattevőket értesítse a
döntésről.
Határidő: 2017. július 14.
Felelős: polgármester, jegyző
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2. napirend: Belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előterjesztő: jegyző
Tarr Attila jegyző ismerteti a képviselőkkel, hogy a testületnek minden évben belső ellenőrzési
feladatai is vannak, amelynek tárgyát 2016-os évben a „Honlapfejesztés, informatika”
témakörben határozta meg a testület. Ennek oka elsősorban az volt, hogy az új, dinamikus
honlap mennyiben felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek, fenn van-e rajta minden olyan
adat, információ (rendeletek, szabályzatok, fejlesztési terv, nyilvántartások, egyéb kötelezően
közzéteendő adatok), amelynek a különböző jogszabályok szerint fenn kell(ene) lennie az
önkormányzat honlapján. A Megoldás 2000 Kft 2017. tavaszán bekérte az általa vizsgálni
kívánt dokumentumokat, de sajnos nem találkozott az önkormányzat szándéka, illetve a Kft
által

vizsgálni

kívánt

terület.

Az

ellenőrzés

ugyanis

sokkal

inkább

informatikai,

információbiztonsági kérdésekre terjedt ki, s csak kb 10 %-ban arra, hogy a honlapon található
információk megfelelnek a jogszabályi kötelezettségeknek. A dokumentumok természetesen
megküldésre kerültek, a belső ellenőrzési jelentés is elkészült a Kft által, a minősítésük a
tárgyban: megfelelő (4). Az ok, amiért a napirendi pont a rendkívüli ülésen kerül tárgyalásra,
az az, hogy a kormányhivataltól keresték meg az önkormányzatot, hogy mi újság a 2016-os
belső ellenőrzéssel. Visszanézve a korábbi jegyzőkönyveket, ez valóban elmaradt az idei
évben és azt a tájékoztatást adta az önkormányzat a Kormányhivatalnak, hogy amint lehet
elfogadja azt.
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
a következő határozatot hozza:
Gyarmat Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2017.(VII.11.) határozata
Gyarmat Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Megoldás 2006. Kft által elkészített 2016-os évre
vonatkozó

belső

ellenőrzési

jelentést,

amely

a

„Honlapfejlesztés, informatika” vizsgálatára terjedt ki,
elfogadja.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a jelentésben
feltárt hiányosságokat pótolja, illetve tegye meg az
intézkedéseket az intézkedési tervben foglaltak szerint.
Határidő: folyamatos és 2017. december 31.
Felelős: jegyző
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3. napirend: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: jegyző
Tarr Attila jegyző ismerteti a képviselőkkel, hogy 2013 óta minden pályázaton történő indulás
előfeltétele, hogy a pályázó önkormányzat rendelkezzen Helyi Esélyegyenlőségi Programmal.
Az

önkormányzat

képviselő-testülete

2013-ban

elfogadta

azt

(50/2013.

(VII.24.)

önkormányzati határozat), amelyet 2 évente felül kell vizsgálni. 2015-ben megtörtént a
felülvizsgálat és aktuális a felülvizsgálat idén is, különösen a több szálon futó pályázati
lehetőségek miatt. 2016-os évben szintén történt egy felülvizsgálat, szintén pályázati céllal,
mivel az óvodabővítési pályázat előzetes felméréséhez már szükség volt a frissebb adatokra,
azaz abban már benne voltak a gyereklétszám-adatok 2015-ig, illetve a várható demográfiai
helyzet. Mivel mindez belekerült az esélyegyenlőségi programba, ezért Szalai Lászlónéval (aki
korábban az alapokat készítette, majd ezt követően a későbbi felülvizsgálatokban is részt vett)
újra felülvizsgálatra került a HEP és a szakmai útmutatója szerint ebben az évben nem
szükséges módosításokat eszközölni azon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
a következő határozatot hozza:
Gyarmat Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2017.(VII.11.) határozata
Gyarmat Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
egyenlő

bánásmódról

és

az

esélyegyenlőség

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4)
bekezdés alapján a Gyarmat Községi Önkormányzat által
2013. július 24-én elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi
Programot áttekintette és felülvizsgálat során változatlan
formában jóváhagyja.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a testületi
döntésről értesítse a TKKI-t és a honlapon történő
közzétételről gondoskodjon.
Határidő: folyamatos és 2017. július 31.
Felelős: jegyző
Szabados Péter köszöni a jelenlétet, mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
testületi ülést 17 óra 30 perckor bezárja.

KMF
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Szabados Péter

Tarr Attila

Polgármester

jegyző
Szabó Imre
Jegyzőkönyv hitelesítő
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