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Napirend:

Azdnkorminyzatokrendkivtilitamogat6sarakiirtpillyazat
El6ad6: Klenik Sandom6 polgilrmester
ir6sbeli el6terj eszt6s alapj an

A 20 1 8. 6vi szoci6l is tizifa beszerz6s megtargyal6sa.
El6ad6: Klenik Sandornd polgrlrmester
ir6sbeli el6terj eszt6s alapj an

3.) A telepiildsi kdrnyezetvddelmi infrastruktura-fejleszt6sek
k6dsz6mri projekt bonyolitSsdhoz sztiks6ges d6,nt6sek megtargyal6sa.

4.) Egyebek.
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Jegyz6kiinyv

K6sztilt: Pen6szlek Kdzs6g OnkormtinyzatKfipvisel6-testtilet6nek 2018. augusztr"rs 02-en
14,00 6rai kezdettel megtartott iil6s6r6'.

Jelen vannak:
Klenik Sandorn6 polgiirmester
Nagy Ldszll jegyzo
M6tyus Sandorn6 k6pvisel6
Klenik Csaba k6pviselS
Kevert S6ndor k6pvisel6

Klenik S6ndorn6 polgarmester k<iszOntdtte a megjelenteket. Meg6llapitotta, hogy az iil6s
hatfrozatkepes, mivel 7 f6 k6pvisel5b5l 4 f6 jelen van.

Javasolta a meghiv6ban szerepl6 napirendi pontok megt6rgyalflsht, igy a k6pvisel6-testiilet
mivel m6s javaslat nem volt 4 igen egyhangir szavazattal az alilbbi napirendi porrtokat
fogadta el:

NAPIREND:

I.) Az dnkorm6nyzatokrendkiviili tiimogat6s6ra kiirt pillyfzat megt6rgyal6sa.
E16ad6: Klenik Sandorn6 polg6rmester
ir6sbeli el6terjeszt6s alapj an

2.) A 2018. 6vi szoci6lis trizifa beszerzds megt6rgyal6sa.

El6ad6 : Klenik Sandorn6 polg6rmester
ir6sbeli el6terj eszt6s alapj an

3.) A telepiil6si kdrnyezetv6delmi infrastruktura-fejleszt6sek megnevez€si, 'fOP-2.1.3-15

k6dsz6mri proj ekt bonyolit6sdhoz sziiks6ges dtint6sek megtargyal6sa.

4.) Egyebek.

Napirend:
1.) Az iinkorminyzatokrendkiviili timogatfsrflra kiirt piiyhzat megtirgyalfsa.

El6ad6: Klenik Sfndorn6 polgfrmester
irfsbeli el6terjeszt6s alapjfn

Klenik S6ndornd polgarmester tSjekortatta a k6pvisel6ket, hogy a Beliigyminiszter 6s a
Nemzetgazdas6gi Miniszter pillydzatot hirdet a Magyarorszhg 2018. 6vi kdzponti
k6lts6gvet6s6r6l s2616 2017.6vi C. tv., vagyis a k6lts6gvet6si t6rv6nyben foglzrltak alapjan a

megyei onkormanyzatok 6s az <inkormdnyzatokrendkivtili t6mogat6s6ra. Az onkormanyzatok
eset6ben rendkiviili szociSlis titrnogatdsra van lehet6s6g annak 6rdek6ben, hogy az

dnkorm6nyzatok mtikdd6k6pess6get megoizzlk, vagy a feladataik ellititsitt veszllyerteto
helyzet elharithat6 legyen az elnyert t6mogat6s segits6g6vel. Mivel Pen6szlek kdzsdgben az

egy fore jut6 ad6er6-k6pess6g jelen 6ll6s szerint nem haladja meg a 32.Ct00,-Ft-ot, igy



pLly[zhatunk vissza nem t6ritend6 rendkfviili trlmogat6sra. A polg6nnester javasolta, hogy a
2018. 6vben kdt f6 6vodapedag6gus jubileumi jutalmanak kifizet6s6re, illetve atnak az
dsszesen 3.325.894,-Ft rendkiv0li dnkorminyzati t6mogatris ir6nti igdnyre nyrijtson be
pitlyinatot a k6pvisel6-testtilet, ezSltal rigymond Ielegzethez juthat az dnkorm6nyzat
krilts6gvet6se az ev 6sz6hez krizeledve. A polgarmester trij6koztattatovihbh a kdpvisel6ket,
hogy az id6n 30 6ves az 6 kozszolg6lati jogviszonya, ami r6szben kdztisztvisel6i, r6szben
pedig polgiirmesteri id6tartamokb6l tev6dik d,ssze. Ez alapltn hiirom havi b6r6nek megfelelS
jubileumi jutalomra jogosult, melynek dsszege I.427.905,-Ft. Javasolta, hogy ezt aket
dsszeget, amely cisszesen 4.753.799,-Ftpiiyirzza meg az rinkormdnyzat. Csak isrndtelni tudta,
hogy ezen tisszegeket az &intettek r6sz6re ki kell gazd6lkodni 6s ki kell fizetni, <Ie ezjelent6s
teher az dnkorm6nyzat krilts6gvet6s6nek.
K6rte, hogy mondj 6k ezzel kapcsolatban a k6pvisel6k a v6lem6nyiiket.

Mftyus SSndorn6 k6pvisel6 c6lszeninek 6s szi.iks6gesnek tartla apillyazat benyijt6s6t, mivel
munkakdr6b6l ered6en l6tja 6s sejti, hogy a tan6v krizeledt6vel illetve a t6l be6llt6val igen
sztks6g lesz minden egyes forintra. Javasolta, hogy k6pvisel6 rt6rsai is trimogass6k a
polg6rmesteri j avaslatot.

Mivel hozzisz6lits nem volt, igy 4 igen egyhangri szavazattal a k6pvisel6-testtilet az
el6terjesztdstvilltozatlanulhagyvaazalSbbiddnt6sthozta:

Pen6szlek K<izs6g Onkorm6nyzata
K6pvisel6-testiilet6nek
8/2018. (VIII. 02.) sz.

hatdrozata
dnkorm6nyzatokrendkiviilit6mogatds6rakiirtp6lyhzatr6l

A KdpviselS-testtilet

Pdlyinatot kivan benyrijtani a Magyarcrszitg 2018. 6vi
krilts6gvetds6r6l sz6l6 2017. 6vi C. trirv6ny 3. nnelldklet L7.
pont 6s az 1.10. pont szerinti a megyei dnkormiinyzatok
rendkivtili tdmogatdsina 6s az onkorm6nyzato'.k rendkivtili
timogatdsdra a beliigyminiszter 6s a, nemzetgazdasdgi miniszter
6ltal meghirdetett pillyhzati kiir6s alapjan a kiir'6s 1.c. pont
szerinti vissza nem t6ritend6 t6mogat6sra.
Az l. pont szerinti tdmogatilsi igdnv 6sszeg6t 4.7:53.799,- azaz
n6gymilli6 hetszludtvenharom ezer hetszinkilencvenkilenc
forintban - rlllapitja meg.
F elhatalma zza a p olginme stert, ho gy a p 6ly azatot n yuj ts a b e.

Felel6s: polg6rmester
Hat6rid6: 2018. aususztus 15

1.)

2.)

3.)



2.) A 2018. 6vi szociflis tiizifa beszez6s megtdrgyal{sa.
El6ad6: Klenik Sindorn6 polg6rmester
ir6sbeli el6terjeszt6s alapjdn

Klenik Srindorn6 polgarmester elmondta, hogy azid6n is lehet6s6g lesz pilyfual:i riton 6llami
trlmogat6ssal szoci6lis cdlttizifa beszerz6s6re 6s kiosztdsfua ajogosult lakossrflg r6sz6re. E
testiileti til6sen sztiks6ges dcinteni a r6szv6teli szand6kr6l es az igdnyelt tizifa mennyis6g6r6l.
A Beli.igyminiszt6rium megadta az ig6nyelhet6 mennyis6g nagyshglrt, ani 140 m3. A
t6mogat6si d,sszeg 15.000,-Ft+AFA/m3 lehet. Ett6l tdbbet nem, kevesebbet ig;6nyelhetiink.
Javasolta, hogy a maxim6lis mennyis6get pillyinza meg az dnkormanyzat 6s el6'terjeszt6snek
megfelel6en hozzon d<int6st.

Mivel m6s hozzirsz6l6s nem volt, igy a K6pvisel6-testiilet 4 igen egyhangri szavazattal az

al6bbi dont6st hozta:

Pen6szlek Kdzs6g Onkorm6nyzata
K6pvisel6-testiilet6nek

912018. (vrrr.02.)
hatdr o zata

szoci6li s c6lt titzifa i g6nyl6s6r6l

A K6pvisel6-testi.ilet

1.) Megismerte 6s megt6rgyalta a Magyarorsz6g 2018. (:vi k<izponti
kdlts6gvet6s6r6l sz6l6 2017.6vi C. tdrvdny 3. melldklet I. 9. pp6 szerinti, a
telepiil6si <inkormanyzatok szoci6lis c6hi tuz.el6arryag vilsilrlilshhoz
kapcsol6d6 t6mogat6sra a Beliigyminiszter 6ltal meghirdetett pillyinati
kiir6st.

2.) Piiyinatot kivan benyrijtani 140 m3 kem6ny lombos fafajri tizifa
v6sarl6s6hoz kapcsol6d6 vissza nem t6ritend6 ktilts6gvet6si t6mogat6sra
15.000,-Ft/erdei m3+AFA t6mogat6st igdnybe vdve, rninddsszesen
2.667 .000,- forint 6ssz6rt6kben.

3.) Meg6llapitja,hogy az elnyerhet6 t6mogat6s felhaszn6l6s6nak nem felt6tele
az ilnrdsz v6llal6sa.

4.) V611alja, hogy a szoci6lis c6l6 tuzifdban r6szes$l6kt6l ellenszolg6ltat6st
nem k6r.

5,) Felhatalmazza a polg6rmestert, hogy nyrijtsa be a pillyinalot a Magyar
Allamkincstfu fel6.
Hatarid6: 2018. augusztus 31. 16,00 6ra elektronikusan

2018. szeptember 03. papiralapon
Felel6s: polg6rmester

:.)A telepiil6si kiirnyezetv6delmi infrastruktrira-fejleszt6sek rnegrnevez6sii, T'OP-2.1.3-15
k6dszimf projekt bonyolftf sihoz sztiks6ges diint6sek megtirgyalisa.
El6ad6 : Klenik Sandornd polg6rmester

El6terj eszt6s ir6sban.



Klenik Srlndorn6 tajdkortat/ra a k6pvisel6ket, hogy a telepiit6s belvizelvezetds6vel
kapcsolatosan az els6 iitemre vonatkoz6 pillyazatot megnyerte az dnkormdnyzat. A kivitelez6s
el6kdszftdse zajlik napjainkban, ehhez sziiks6ges nlhdny ddntds rneghozatalra. A projekt
menedzsel6s6vel a PROJMEN projektmenedzsel6, p6lyinatir6 6s taniicsad6 kft-t bina meg a

kistdrsdgi tdrsulls. E debreceni cdg aj6nlatot k6rt a projekt krjzbeszerzdsi tandcsad6
tev6kenys6g eLvdgzfsdre, a kdtelez6en el6frt nyilviinoss6gi feladatok, a rnarketing 6s

kommunik6ci6s szolg6ltat6sok ellStilsra, a projekt menedzsment tev6kenys6g konkr6t
e1v6gz6s6re valamint a miiszaki ellen6rz6sre vonatkoz6 tev6kenys6g ellit6sdra. E n6gy
tev6kenys6gb6l hrlromban m6r az ajdnlati felhiv6sokra beerkeztek a megaj6nlott v6llal6si
arak. A mriszaki ellen6rzdsre vonatkoz6an pedig k6rik, hogy h6ronn szak6rtelemnrel bir6 c6get
hivjon meg a kdpvisel6-testiilet. Tev6kenysdgenk6nt ismertette az al6bbiek szerint a
polg6rmester a meghivand6, illetve amitr ajrinlattev6 c6geket 6s ajanlataikat.

A miiszaki ellen6rz6sre javasolta meghivni:
- Civis Komplex M6mdk Kft.

4030 Debrecen, Gizella u. 13/D.
- V6s6rhelyi-M6ly6pit6Kft.

4 1 00 Beretty6rijfalir, Batthy6ny utca 27 .

- Kdzmriterv-M 93 Kft.
4400 Nyiregyhina, Selyem u.2Ilb.

Mivel hozzisz6l6s nem volt, a k6pvisel<i-testi.ilet 4 igen egyhangri szavazattal az el6terjeszt6st

villtozatlanulhagyvaazalflbbidcint6sthozta:

A k6pvisel6-testtilet

Pen6szlek K<izs6g Onkorm6nyzata
K6pvisel6-testtilet6nek

10/2018. (Vrrr.02.)
hatLr o zata

mtiszaki el1en6rz6sre vonatkoz6 ajrlnlatk6rdsr6l

1.) A telepiil6si krirnyezetv6delmi infiastruktrira fejlesztdsek
megnevez6sri, TOP-2.1.3-15 kodsz6mf pLly*zat miiszaki
ellen6rz6s6re vonatkoz6an az ajanlatk6r6si eljar6sra
meghivja:

-Civis Komplex M6rnrik Kft.
4030 Debrecen, Gizella u. 13/D.
-V6s6rhelyi-M6ly6pit6 Kft .

4 1 00 Betty6fjfalf, Batthy6ny utca 27 .

-KOZMUTERV.M 93 Kft.
4400 Nyiregyhiaa, Selyem u.2llb.

2.) Felhatalmazza a polg6rmestert, hogv a ddnt6sr6l 6rtesitse a

PROJMEN Kft-t, mint menedzsel6 c6get.
Felel<is: polgarmester
Hatrlrid6: 2018. 08. 10.



A polgrirmester ezt kcivet<ien htlrom 6rtdkel6si jegyz6kcinyv tartalm6t ismertette, melyeket a
PROJMEN Kft. mint a TOP-os pillyfnatot kezell cdg k6szftett el. lEzek a jeg,gz6k6nyvek a
teleptildsi ktimyezetv6delmi infrastruktrira fejlesztds rn.gn.urzdsii, TOp -Z.i.i-tS k6dsz6mri
pillydzatra, azaz a belteriileti vizelvezetlsre vonatkoznak. K6rte, hogy az ellhangzottakkal
kapcsolatban mondjiik el a kdpvisel6k vdlemdnyeiket.

Klenik Csaba k6pvisel6 elmondta, hogy igazdb6l nem lit rir a kepvisel6-testtilet, hogy a
projektet menedzsel6k hogyan is vdgzik munkdjukat. Meggy6z6d6se viszont, [ogy
jogszab6lyoknak megfelel6en hfvt6k meg M egyes tev6kenys6gik elv6gz6s6re a cegekei.
Javasolta, hogy a legjobb, tehfft a legkisebb v5llal6si fuat mega16nl616geket hozza ki
gy6ztesk6nt a k6pvisel6-testiilet.

Mivel mhs hozzdsz6l6s nem volt, igy a k6pvisel6-testtilet 4 igen egyhangri szavazattal az
6rt6kel6si jegyz6kdnyvben foglaltaknak megfelel6en a tegaiacsonyabb fuaidnlatot tev6
kivrilaszt6shval az al6bbi harom drint6st hozta:

A K6pvisel6-test0let:

Pen6szlek Krizs6g Onkormilnyzata
K6pvisel6-testtilet6nek

rr/2018. (vrrr.02.)
hatdrozata

kdzbeszerzdsi tan6csad6 tev6kenys6g elv6gz6s6r6l

1. a teleptil6si kdmyezetv6delmi infrastruktura fejleszt6sek
megnevez6sri, ToP-2.1.3-15 k6dszrlmri projekt kcizbeszerzdsi
tan6csad6 tev6kenys6g elv6gz6s6re a D.EBKoz K"<izbeszerz6si
TanScsad6 Kft. (4032 Debrecen, poroszlay tfi27.) ajiafiatfutfogadja
el brutt6 889.000,-Ft <isszegben.

2. nem fogadja el az IMPERIAL TENDER K<izbeszerz6si 6s
Tandcsad6 Kft (1024 Budapest, Buday L6szl6 ft 2.) brutt6
952.500,-Ft risszegri ajfunlatfut, valamint a coRDIC'f Fejleszt6si
TanScsad6 Kft. (1012 Budapest, Anilla itt 79. I.enr. 7.) brutt6
9 84.25 O,-Ft <i sszegti aj Snlatdt.

3. Felhatalmazza a polg6rmestert az 6rintettek 6rtesit6s6re a
PROJMEN Kft. ritj6n.



A K6pvisel6-testiilet:
1.

A K6pvisel6-testtilet:

Pendszlek K<izs6g Onkorm6nyzata
K6pvisel6-testtilet6nek

r2/20r8. (vlrr.02.)
hatdrozata

k<itelez6en eloirtnyilviinossrlgi feladatok a marketing 6s
kommunik6ci6s szolg6ltat6sok ell6tdsrlr6l

1.

2.

3.

a telepiil6si kdrnyezetvddelmi infrastruktura fejleszt6sek
megnevezfsii, ToP-2.1.3-15 k6dsz6m[ projekt k<itelez6en el6irt
nyilvilnoss6gi feladatok a marketing 6s kommunik6ci6s
szolgilltatdsok ell6t6s6r6l elv6gz6s6re a TFp Szoftver Kft. (1139
Budapest, Teve utca 14.) ajariat6t fogadja el brutt6 1.091.200,-Ft
<isszegben.
nem fogadja el a M6diacentrum Debrece:n Kft. (40:25 Debrecen,
Pet6fu u. 10.) brutt6 1.113.125,-Ft cisszegti aj6nlat6t, valamint a
FRF-Neon Kft (1101 Budapest, Korponai u. 7.) brutt6 1.109.000,-Ft
dsszegti ajanlatilt.
Felhatalmazza a polgarmestert az 6rintettek 6rrtesit6s6re a
PROJMEN Kft. ritj6n.

Pen6szlek Kdzs6g Onkorm6nyzata
K6pvisel6 -testtilet6nek

r3t20r8. (vn.02.)
hatdr o zata

proj ektmenedzsment tev6kenys6 g elv dgz6s6r6l

a teleptildsi kdrnyezetv6delmi infrastruktura fejleszt6sek
megnevez6sti, ToP-2.1.3-15 k6dszdmrjL projektrnenedzsment
tev6kenys6g elv6gz6s6re a Kelet-Nyirs6gi rrtbbc6hi Kist6rs6gi
Tarsul6s (4361 Nyirbog6t, Hunyadi ift 7 .) alanratfit fogadjael brutt6
2. 1 59.000,-Ft risszegben.
nem fogadja el a URBS NovuM Nagvk6ll6i vrirosfejleszt6si
Nonprofit Kft. (4320 Nagyk6ll6, Krillai Kett6s trir l.) brutt6
2.286.000,-Ft risszegti ajhnlatht, valarnint a S:zabolcs 05.
Gazdas6gfejleszt6si Nonprofit Kft. (4700 M6t6szalka, H6s6k tere
9.) brutt6 2.349.500,-Ft risszegii ajfnlatifi, valamint az EDC
Debrecen v6ros- 6s Gazdasrigfejleszt6si Kdzpont Nonprofit Kft.
(4025 Debrecen, sz6chenyi {tt 3t.) brutt6 2.24L550r,-Ft risszegti
ajdnlatdt.
Felhatalmazza a polg6rmestert az dri.ntettek 6rtesit6s6re a
PROJMEN Kft. ftj6n.

2.

J.



Mivel miis drdemi hozzilsznlilsra
ul6st 15.50 6rakor bezixta.

nem kertilt sor, ez6rt a polgdrmester a

Pendszlek, 201 8. augusztus 02.

/tt1L-> H
Klenik S6ndorn6'
polgi{rmester
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