T Á J É K O ZT A T Ó

Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestületének
2012. november 12-én hozott döntéseiről

84/2012.(XI.12.)Kt. „Energiahatékonyságot növelő projektek szakmai
előkészítése” elnevezésű pályázat benyújtása az
Orgoványi Általános Iskola, az Egészségház és a
Művelődési Ház energetikai hatékonyságú
felújításának támogatása érdekében

85/2012.(XI.12.)Kt. Szándéknyilatkozat az Orgoványi Általános Iskola
és Alapfokú Zeneoktatási Intézmény 2013. január
1. napjától történő üzemeltetésével kapcsolatban

86/2012.(XI.12.)Kt. Az Orgoványi 2. számú háziorvosi körzet
állalkozásba adása 2013. január 1. napjától

84/2012.(XI.12.)Kt.
Tárgy: „Energiahatékonyságot növelő projektek
szakmai
előkészítése”
elnevezésű
pályázat benyújtása az Orgoványi
Általános Iskola, az Egészségház és a
Művelődési
Ház
energetikai
hatékonyságú felújításának támogatása
érdekében
HATÁROZAT
Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete az „Energiahatékonyságot
növelő projektek szakmai előkészítése” tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint
döntött:
1./ A Képviselőtestület egyetért azzal, hogy
Orgovány
Község
Önkormányzata
megpróbáljon pályázati forrásokhoz jutni az
energiahatékonyság
növelése
céljából,
energetikai korszerűsítésre várhatóan a
következő hetekben az Új Széchenyi Terv
keretében
kiírásra
kerülő
KEOP
pályázatokon keresztül, és korszerűsítse
három intézményének épületeit, konkrétan az
Általános Iskola Táncsics utcai szárnyát, az
Egészségházat és a Művelődési Házat.
2./ A Képviselőtestület a 2013-ra és 2014-re
vonatkozó pénzügyi vállalásai tervezésénél
figyelembe veszi, hogy a jogszabályi
környezet folyamatos változása miatt
jelenleg még nem áll rendelkezésre elég
információ arról, hogy milyen lesz az
önkormányzat
pénzügyi
helyzete
a
közeljövőben. Ezt a bizonytalanságot növeli
az is, hogy nem dőlt még el, hogy az
Önkormányzat vagy a Magyar Állam erre
kijelölt központi szerve fogja 2013. január 1jétől üzemeltetni az Orgoványi Általános
Iskolát. Mindazonáltal a Képviselőtestület az
iskola
energetikai
korszerűsítését
semmiképpen sem tartja eleve elvetendő
ötletnek, mert annak pozitív hatásait az
üzemeltető kilététől függetlenül Orgovány
lakosai és gyermekei fogják élvezni.
3./ A Képviselőtestület elrendeli, hogy az
energetikai korszerűsítési projekt sikeres
végrehajtása érdekében a műszaki részletek
és a pályázat előkészítése megfelelő
referenciákkal és szakmai tapasztalattal

rendelkező cég bevonásával haladéktalanul
elinduljon. A megfelelő pályázat-előkészítő
cég kiválasztása érdekében 3 árajánlat
bekérése szükséges.
4./ A
Képviselőtestület
olyan
pályázatelőkészítő cég árajánlatát tudja elfogadni,
amely figyelembe veszi és a megkötendő
kétoldalú szerződésben elfogadja Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestületének feltételeit, amelyek a
következők:
a. A pályázat-előkészítés díja a projekt
várható bekerülési költségének legfeljebb
9%-a lehet.
b. Ennek legfeljebb 1/3 része (3%)
kifizethető akkor, ha az Önkormányzat
bevonásával és műszaki részletek
tekintetében
kinyilvánított
jóváhagyásával elkészített és benyújtott
pályázatot a közreműködő szervezet
(várhatóan az NFÜ) befogadta, és az
értékelés után sem utasította el formai
hiba vagy hiánypótlás keretében nem
pótolható hiány miatt.
c. Ennek fennmaradó, legalább 2/3 része
(6%) kifizethető akkor, ha a benyújtott
pályázat
alapján
a
közreműködő
szervezet
az
igényelt
támogatást
Orgovány Község Önkormányzatának
odaítélő határozatot bocsát ki.
d. Amennyiben a benyújtott pályázatot a
közreműködő szervezet érdemi értékelés
nélkül elutasítja, a pályázat-előkészítő
cég nem jogosult ellenszolgáltatásra.
e. A pályázat-előkészítést végző cégnek
alkalmasnak kell lenni arra, hogy egy
ilyen
nagy
léptékű
beruházás
előkészítését ilyen rövid rendelkezésre
álló idő alatt megfelelő színvonalon tudja
elvégezni.
f. Orgovány Község Önkormányzata akkor
tudja vállalni a pályázat beadását, ha a
társadalmi egyeztetés után megjelenő
végleges pályázati kiírás szerint
-fa) az elnyerhető támogatás mértéke
eléri a bruttó bekerülési
összeg 85%-át,
-fb)
lehetőség
van
szállítói
finanszírozásra,
-fc) lehetőség van a teljes projekt
ütemezésének két költségvetési évre való
megbontására,

-fd) a pályázat-előkészítés legfeljebb 9%os díjának 2/3 részét a pályázati
támogatásból lehet finanszírozni,
-fe) a pályázat-előkészítés díjában nem
szereplő, de a projekt lebonyolításához
szükséges egyéb tevékenységek díját is (a
közbeszerzés lebonyolítása kivételével,
amely az önkormányzat saját költsége) a
pályázati
támogatásból
lehet
finanszírozni (pl. projektmenedzsment és
műszaki ellenőrzés).
g. A pályázat-előkészítő cég vállalja azt a
kockázatot, hogy amennyiben a pályázati
kiírás végleges formája a fenti pontok
tekintetében vagy más, a finanszírozást
érintő fontos kérdésekben, kedvezőtlen
irányban érdemben eltér az előzetesen
társadalmi
egyeztetésre
bocsátott
szövegezéstől, és emiatt Orgovány
Község Önkormányzata nem tudja
vállalni a pályázat beadását, akkor nem
követelhető tőle ellenszolgáltatás az
előkészítő munkáért sem.
h. Orgovány Község Önkormányzatának
van egy folyamatban lévő, IKSZT
kialakítására és működtetésére irányuló
pályázata, amely a Művelődési Ház belső
részleges
felújítására
és
akadálymentesítésére irányul. Az ebben
foglalt építési munkák nem építési
engedélykötelesek.
A
beruházási
koncepciót
a
Kecskeméti
T10
Építésziroda Kft. képviseletében Szép
Tivadar építész készítette az épület még
élő
tervezőjével,
Varga
Levente
építésszel
egyeztetve,
akinek
felügyeletével
lehetséges
további
részletes tervek kidolgozása is. A
pályázat keretében kiviteli terv szintű
részleges épületgépészeti és teljeskörű
épületvillamossági költségvetés készült.
Az ezekhez tartozó kiviteli tervek az
építész
koordinálása
mellett
a
közeljövőben elkészülnek. Mivel az
épület műemléki védelem alatt áll
(24/2012. (IX.14.) EMMI rendelet),
annak további felújítása és korszerűsítése
(pl. tető, bevilágítók, homlokzat,
nyílászárók) építési engedély-köteles
tevékenységek. A Művelődési Ház
épületére vonatkozó további tervezési
munka a T10 Építésziroda Kft. irányítása
mellett és Varga Levente építésszel való

szoros
együttműködés
valósulhat meg.

keretében

A határozatról értesül:
1./ Dr. Lóczi Boglárka alpolgármester
2./ Ficsor Donát műszaki ügyintéző

85/2012.(XI.12.)Kt.
Tárgy: Szándéknyilatkozat
az
Orgoványi
Általános
Iskola
és
Alapfokú
Zeneoktatási Intézmény 2013. január 1.
napjától
történő
üzemeltetésével
kapcsolatban
HATÁROZAT
Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 74. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján kinyilvánítja,
hogy az Orgoványi Általános Iskola és Alapfokú
Zeneoktatási Intézmény tekintetben 2013. január
1. napjától az önkormányzat rendelkezésére álló
saját és átengedett bevételek terhére, a saját
tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó
központ által fenntartott köznevelési intézmény
feladatainak ellátását szolgáló - ingó és ingatlan
vagyon működtetését nem képes vállalni.
Határidő: 2012. november 15.
A határozatról értesül:
1./ Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei
Igazgatósága, Kecskemét
2./ Dr. Lóczi Boglárka alpolgármester
3./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
4./ Pénzügyi csoport

86/2012.(XI.12.)Kt.
Tárgy: Az Orgoványi 2. számú háziorvosi körzet
vállalkozásba adása 2013. január 1-jétől
HATÁROZAT
1./ Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (2) bekezdésének felhatalmazása
alapján kinyilvánítja, hogy a területi ellátási
kötelezettséggel működő Orgoványi 2.

számú vegyes háziorvosi körzet (Orgovány,
Kossuth u. 60.) praxisának fenntartásával és
működtetésével 2013. január 1. napjától a
FITT
HARMONY
Kft.-t
(6133
Jászszentlászló, Rákóczi u. 4. szám,
képviseletében eljár Dr. Faddi Zoltán
Mihály) bízza meg. A személyes ellátásra
kötelezett háziorvosok Dr. Kiss Csaba
(orvosi bélyegző száma: 66503) és Dr. Faddi
Zoltán Mihály (orvosi bélyegző száma:
67082).
2./ A Képviselőtestület a 2./ pont alapján
hozzájárul ahhoz, hogy a FITT HARMONY
Kft. a háziorvosi körzet ellátásának
finanszírozására
önálló
szolgáltatási
szerződést
kössön
az
illetékes
Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szervvel,
ennek érdekében önálló működési engedélyt
szerezzen
be
a
Népegészségügyi
Szakigazgatási Szervtől.
3./ A FITT HARMONY Kft. kötelezettséget
vállal a két Orgoványi háziorvosi körzetben a
kölcsönös helyettesítési feladatok ellátására
az alábbiak szerint:
Dr. Faddi Zoltán Mihály távolléte esetén
helyettesítését Dr. Takács Katalin (orvosi
bélyegző száma: 44459) az 1. számú vegyes
háziorvosi körzet orvosa végzi a saját
rendelőjében (Orgovány, Kossuth u. 60.),
saját rendelési idejében. Dr. Takács Katalin
távolléte esetén helyettesítését Dr. Faddi
Zoltán Mihály látja el a saját rendelőjében
(Orgovány, Kossuth u. 60.), saját rendelési
idejében. Dr. Faddi Zoltán és Dr. Takács
Katalin együttes akadályoztatása esetén a
helyettesítésüket Dr. Kiss Csaba látja el.
4./ A Képviselőtestület felhatalmazza a Dr.
Lóczi Boglárka alpolgármestert és Dr.
Kerekes Tibor címzetes főjegyzőt az önálló
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény 2/B. §-a alapján az önkormányzat és
a FITT HARMONY Kft. közötti feladatellátási szerződés megkötésére.
A határozatról értesül:
1./ Dr. Faddi Zoltán háziorvos
2./ Dr. Kiss Csaba háziorvos
3./ Dr. Takács Katalin háziorvos
4./ Dr. Lóczi Boglárka alpolgármester
5./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
6./ Pénzügyi csoport

