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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Medina Község Önkormányzat Képviselő–testületének 2013. május 15-én 
(szerda) 800 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

Az ülés helye: Önkormányzat Hivatal Polgármesteri tárgyaló 

Jelen vannak:  Vén Attila   polgármester 
   Balogh József  alpolgármester 
   Götz Csabáné  képviselő 
   Szokics Elek   képviselő 
 
Távol maradt:  Lang Katalin   képviselő 
 
A Közös Önkormányzati Hivatal részéről:   

dr. Baranyai Eszter  jegyző  
Parrag Istvánné  gazdálkodási főelőadó 

   Rákics Darinka  jegyzőkönyvvezető 
 
A lakosság részéről: 1 fő 
      
 
Vén Attila polgármester köszönti a képviselő – testületi ülésen megjelenteket. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy Lang Katalin képviselő egyéb elfoglaltsága miatt távol 
maradt, távolmaradását jelezte.  Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, és az ülést 
megnyitja. 
 
A Képviselő–testület a napirendet egyhangúlag elfogadta, és az alábbiak szerint 
állapította meg. 

 
NAPIREND : 
 
1.)Községháza fűtéskorszerűsítése - egyszerűsített beszerzési eljárás lebonyolítása 

Előterjesztő: Vén Attila polgármester (szóbeli előterjesztés) 

2.) Óvoda fűtéskorszerűsítés - egyszerűsített beszerzési eljárás lebonyolítása 

Előterjesztő: Vén Attila polgármester (szóbeli előterjesztés) 

3.) Óvodatársulással kapcsolatos döntés meghozatala 

Előterjesztő: Vén Attila polgármester (írásbeli és szóbeli előterjesztés) 

4.) Képviselői kérdések, hozzászólások, egyebek 
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Ezt követően a Képviselő – testület megkezdi a napirend szerinti ügyek 
megtárgyalását.  
 

1.) Községháza fűtéskorszerűsítése - egyszerűsített beszerzési eljárás 
lebonyolítása 
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (szóbeli előterjesztés) 
 
Vén Attila polgármester elmondja, hogy azért volt szükség a rendkívüli képviselő – 
testületi ülésre, mert hamarosan befejezésre kerülnek a Belügyminisztériumtól nyert 
fűtéskorszerűsítéses pályázat építési munkái, és szükséges az óvodánál a meglévő 
fűtés átszerelése, hogy az új kazánnal együtt a meglévő gázkazánt is tudjuk 
üzemeltetni. Szintén elkészül az önkormányzat épületénél a központi fűtés kiépítése. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a pályázati összeg fedezte a fűtéshez, illetve a 
tároláshoz szükséges épületek megépítését és a biokazánok megvásárlását. Az 
önkormányzat költségén kell kiépíteni a központi fűtést a hivatal épületében és az 
óvodánál, a malomnál pedig a beüzemeléshez szükséges munkálatokat. 
A polgármester javasolja, hogy három kivitelezőt keressen meg az önkormányzat, és 
kéri a képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel a legolcsóbb árajánlat kiválasztására, 
ezzel is meggyorsítva a munkák mielőbbi befejezését és a pályázati határidő sikeres 
betartását. 
 
Götz Csabáné képviselő javasolja, hogy a kiválasztásnál ne csak az ár legyen a döntő, 
hanem az esetleges garanciális javítások ideje is legyen mérvadó. 
 
Dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, hogy ezt úgy lehet megoldani, hogy akkor az 
ajánlati felhívásban nem annak kell szerepelnie, hogy a legolcsóbb ellenérték a nyertes 
ajánlat, hanem hogy az összességében legkedvezőbb ajánlat a nyertes. Ezzel a 
kitétellel az ajánlattevő más szempontokat is tud értékelni az áron kívül.  
 
Vén Attila polgármester elmondja, hogy akkor javasolja ennek a kitételnek az 
elfogadását az ajánlattételi felhívásban. Elmondja, hogy természetesen bármilyen 
kétség merül fel az árajánlatokkal kapcsolatban, akkor rendkívüli testületi ülés össze 
hívására kerül sor. 
 
A polgármester szavazást rendel el a községháza fűtéskorszerűsítésének egyszerűsített 
beszerzési eljárása lebonyolítására. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem érkezik, a Képviselő–testület 4 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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88/2013. (V. 15.) önkormányzati határozat 
Községháza fűtéskorszerűsítésének egyszerűsített beszerzési 
eljárásáról 
 
Medina Község Önkormányzat Képviselő–testülete megállapítja, hogy 
az általa megvalósítani kívánt, „A medinai Községháza 
fűtéskorszerűsítése” tárgyú beruházás – a beruházás becsült értéke 
miatt – nem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá. 

A Képviselő-testület akként döntött, hogy a Községháza 
fűtéskorszerűsítése egyszerűsített beszerzési eljárásra az alábbi 
vállalkozókat keresi meg árajánlat kibocsátás céljából: 

a) KIRKOP F űtéstechnika - Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 

7150 Bonyhád, Gyár u.29. 

b) ALKON Épületgépészeti Kft 

7150 Bonyhád, Dózsa György u.37. 

c) MOLISZER Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft .  

7355. Nagymányok, Petőfi u. 39. 

Ajánlattételi felhívás kibocsájtása: 2013. május 16. 

      Határidő: azonnal és folyamatosan 
      Felelős: Vén Attila polgármester 
 

A polgármester szavazást rendel el, hogy a községháza fűtéskorszerűsítéséhez 
beérkezet pályázatokból kiválaszthassa az önkormányzat számára legkedvezőbb 
árajánlatot. 
Kérdés, hozzászólás nem érkezik a Képviselő – testület 4 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

89/2013. (V. 15.) önkormányzati határozat 
Nyertes ajánlattevő kiválasztására felhatalmazás (Községháza 
fűtéskorszerűsítése) 
Medina Község Önkormányzat Képviselő – testülete  

megbízza Vén Attila polgármestert, hogy a 88/2013. (V. 15.) 
önkormányzati határozattal kiírt, „A medinai Községháza 
fűtéskorszerűsítése” tárgyú ajánlattételi felhívásra beérkező 
árajánlatokból az önkormányzat számára összességében legelőnyösebb 
ajánlatot nyertesnek nyilvánítsa.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertesnek nyilvánított 
ajánlattevővel a megbízási szerződést megkösse. 

      Határidő: 2013. május 22. 
      Felelős: Vén Attila polgármester 
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 2.) Óvoda fűtéskorszerűsítés- egyszerűsített beszerzési eljárás lebonyolítása 
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (szóbeli előterjesztés) 
 
Vén Attila polgármester elmondja, hogy az óvodánál ki van építve a központi fűtés, de 
szükséges a fűtés kisebb átszerelése, hogy a két kazán egymást kiegészítve tudjon 
működni. Ha az új kazánnál kifogy a fűtőanyag, akkor a gázkazánt is tudjuk használni, 
hiszen a gyerekek nem lehetnek hidegben. Itt is javasolja a három vállalkozó 
megkeresését és kéri a felhatalmazást a legkedvezőbb ajánlat kiválasztásához. 
  
A polgármester szavazást rendel el az óvoda épületének fűtéskorszerűsítésének 
egyszerűsített beszerzési eljárás lebonyolítására. 
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezik a Képviselő–testület 4 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

90/2013. (V. 15.) önkormányzati határozat 
Óvoda fűtéskorszerűsítésének egyszerűsített beszerzési eljárásáról 
 
Medina Község Önkormányzat Képviselő–testülete megállapítja, hogy 
az általa megvalósítani kívánt, „A medinai óvoda fűtéskorszerűsítése” 
tárgyú beruházás – a beruházás becsült értéke miatt – nem tartozik a 
közbeszerzési törvény hatálya alá. 

A Képviselő-testület akként döntött, hogy az óvoda fűtéskorszerűsítése 
egyszerűsített beszerzési eljárásra az alábbi vállalkozókat keresi meg 
árajánlat kibocsátás céljából: 

a) KIRKOP F űtéstechnika - Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 

7150 Bonyhád, Gyár u.29. 

b) ALKON Épületgépészeti Kft 

7150 Bonyhád, Dózsa György u.37. 

c) MOLISZER Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft .  

7355. Nagymányok, Petőfi u. 39. 

Ajánlattételi felhívás kibocsájtása: 2013. május 16. 

      Határidő: azonnal és folyamatosan 
      Felelős: Vén Attila polgármester 

 
A polgármester szavazást rendel el arról, hogy az óvoda épületének 
fűtéskorszerűsítéséhez beérkezett pályázatokból kiválaszthassa az önkormányzat 
számára legkedvezőbb árajánlatot. 
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Kérdés, hozzászólás nem érkezik, a Képviselő–testület 4 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

91/2013. (V. 15.) önkormányzati határozat 
Nyertes ajánlattevő kiválasztására felhatalmazás (óvoda 
fűtéskorszerűsítése) 
Medina Község Önkormányzat Képviselő–testülete  

megbízza Vén Attila polgármestert, hogy a 90/2013. (V. 15.) 
önkormányzati határozattal kiírt, „A medinai óvoda 
fűtéskorszerűsítése” tárgyú ajánlattételi felhívásra beérkező 
árajánlatokból az önkormányzat számára összességében legelőnyösebb 
ajánlatot nyertesnek nyilvánítsa.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertesnek nyilvánított 
ajánlattevővel a megbízási szerződést megkösse. 

      Határidő: 2013. május 22. 
      Felelős: Vén Attila polgármester 

 
 
Szokics Elek képviselő megkérdezi, hogyha nem lesz elegendő a Sági Tibortól kapott 
fűtőanyag, akkor mivel fogunk fűteni? 
 
Vén Attila polgármester elmondja, hogy nem csak Sági Tibor vállalkozótól lesz 
fűtőanyag, de ha elfogy, akkor az előbb elhangzott, hogy a gázfűtést is lehet használni, 
ezért szükséges a fűtés átszerelése. 
 
Szokics Elek képviselő megkérdezi, hogy a fűtéshez kell–e iskolai végzettség? 
 
Vén Attila polgármester elmondja, hogy egyelőre nem szükséges, hiszen beszerelnek 
egy puffertartályt, ami a rendszerben keringő víz hőmérsékletének kiegyenlítését 
szabályozza. Tájékoztatásul elmondja, hogy a pályázat részét képezte 1 éven keresztül 
két ember foglalkoztatása is, akik folyamatosan dolgoznak is. A bérüket a pályázati 
támogatás tartalmazta. 
 
 
3.) Óvodatársulással kapcsolatos döntés meghozatala 
Előterjesztő: Vén Attila polgármester (írásbeli és szóbeli előterjesztés) 
 
Vén Attila polgármester tájékoztatja a képviselő–testület tagjait, hogy 2013. január 1-
je előtt kötött társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül kell 
vizsgálniuk és a rendelkezéseknek megfelelően módosítaniuk kell 2013. június 30-ig, 
így van ez az óvodai társulással kapcsolatban is. Véleménye szerint csak pozitív 
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tapasztalatokat szereztünk ezzel a társulással kapcsolatban. Szakmailag és emberileg is 
nagy segítség a medinai pedagógusok számára Horváth Erika vezető személye, 
valamint a pályázati pénzekből megvalósult korszerűsítések és a családi napközi 
kialakítása, ami a környéken példaértékű. Elmondja, hogy hamarosan Szedres 
település is a szekszárdi 2. számú Óvodához kíván csatlakozni. Kéri a képviselő- 
testületet, hogy a társulás továbbra is fennmaradjon a 2. számú óvodával. 
 
A polgármester szavazást rendel el az óvodai társulással kapcsolatban. 
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezik, a Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

92/2013. (V. 15.) önkormányzati határozat 
Óvodatársulás további működtetésével kapcsolatos döntés 

 
Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 87.§-a alapján felülvizsgálja hatályos társulási 
megállapodásait.  

A felülvizsgálat eredményeként kezdeményezi Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatánál a Medinai Óvoda (7057 Medina, Petőfi 
Sándor u.10.) nevelési intézmény 2013/2014. tanévtől társulásban 
történő, további közös fenntartását, és a szekszárdi 2. számú Óvoda 
(7100 Szekszárd, Mérey u. 37-39.) székhely intézmény 
tagintézményként történő működtetését. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
adminisztratív teendők elvégzésére.  

      Határidő: azonnal 

      Felelős: Vén Attila polgármester 

 

4.) Képviselői kérdések, hozzászólások, egyebek, aktualitások 

a) Óvodavezetői pályázat véleményezése 

Vén Attila polgármester elmondja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a 2. számú Óvoda vezetői tisztségének betöltésére pályázatot írt ki. A 
pályázat anyagát megküldték véleményezésre a medinai képviselő–testülete részére is. 
A pályázó a jelenlegi vezető Horváth Erika. Mint az előzőekben elhangzott, Medina 
számára kedvező ez az óvodai társulás, a vezető személyével mindenki meg van 
elégedve, ezért kéri a képviselő–testület támogatását a pályázó személyére 
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vonatkozóan. A döntést a pályázat kiírója, Szekszárd város közgyűlése hozza, a 
medinai önkormányzatnak véleményezési joga van.    

Vén Attila polgármester szavazást rendel el, a 2. számú Óvoda vezetői állásának 
pályázatáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezik, a Képviselő–testület 4 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

93/2013. (V. 15.) önkormányzati határozat 
Óvodavezetői pályázat véleményezéséről 
 
Medina Község Önkormányzati Képviselő–testülete  

a 2. számú Óvoda vezetői álláshelyére kiírt pályázati eljárás 
véleményezési szakaszában kinyilvánítja, hogy  

Horváth Erika - jelenlegi vezető - pályázó vezetői kinevezését 
támogatja. 

Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 

      Határidő: 2013.május 31. 
      Felelős: Vén Attila polgármester 

 
 

b) Óvodafelújítási pályázat visszavonása 

Vén Attila polgármester támogatja a képviselőket, hogy a képviselő-testület április 29. 
napján tartott ülésén döntött arról, hogy a BM-es pályázat keretében pályázatot 
nyújtunk be az óvodai nyílászárók cseréje érdekében. Időközben azonban kiderült, 
hogy Szekszárd egy másik óvodára nyújtja be a pályázatot, és a pályázatot csak a 
székhely nyújthatja be egy intézményre. Így Medina a pályázásra nem jogosult. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület vonja vissza korábbi döntését.  

Kérdés, hozzászólás nem érkezik, a Képviselő–testület 4 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

94/2013. (V. 15.) önkormányzati határozat 
Óvodafelújítási pályázat visszavonásáról 
 
Medina Község Önkormányzati Képviselő–testülete  

Medina Község Önkormányzata jogosultsága hiányában akként 
határozott, hogy a 84/2013. (IV. 29.) önkormányzati határozatát 
visszavonja, és az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 
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fejlesztési támogatás igénybe vételéről szóló 8/2013. (III. 29.) BM 
rendelet alapján – korábbi döntésével ellentétben – nem nyújt be 
pályázatot az óvodai nyílászárók cseréjére. 

      Határidő: azonnal 
      Felelős: Vén Attila polgármester 

 
c) Egyebek 

Vén Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a mai napon 18 órakor lesz a 
HPV oltással kapcsolatos lakossági tájékoztató a Művelődési Házban.  

Ugyancsak ma kerül sor az első olyan Medina Községért Közalapítványos kuratóriumi 
ülésre, ahol már Horváthné Buják Emília az elnök. Elmondja, hogy az ülésen, mint 
meghívott vesz rész, és a képviselő–testület tagjait a következő ülésen tájékoztatja az 
elhangzottakról.  

Dr. Baranyai Eszter jegyző tájékoztatja a képviselő–testület tagjait, hogy Kiss Ildikó 
igazgatási ügyintéző várandós, így tartós távolléte idejére a hivatalban Horváthné 
Buják Emília látja el Medina, Kölesd és Kistormás igazgatási feladatait. 

 

Pusztai Lajos a Roma nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondja, hogy tudomására 
jutott, hogy nyári gyermekétkeztetési pályázaton lehet részt venni. Indítványozza a 
Képviselő–testületnek, hogy az önkormányzat vegyen részt a pályázaton, hiszen 
nagyon sok a rászoruló gyermek. 

Dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, hogy valóban van ilyen lehetőség, de olyan 
szigorúak a feltételek, hogy nagyon át kell gondolni Medinának, hogy belevág-e. 
Először is önerős a pályázat, mivel Medina nem hátrányos helyzetű, másrészt pedig 
legalább 30 %-át a felhasznált nyersanyagnak őstermelőtől kell vásárolni, azt le kell 
igazolni. Ekkora konyhán elég nehéz megoldani ezeket a feltételeket. Lehet, hogy 
célszerűbb saját forrásból megoldani a gyermekétkeztetést, ha úgy dönt a testület, mert 
mire mindennel elszámolunk, és még az önerőt is biztosítjuk, addigra sokkal nehezebb, 
mintha pályázat nélkül, saját erőből megvalósítanánk.  

Pusztai Lajos a Roma nemzetiségi önkormányzat elnöke tanulmányozásra kéri a 
pályázati kiírást. 
 
Vén Attila polgármester elmondja, hogy a pályázatban foglalt feltételeket a település 
nem tudja biztosítani, így ezen a pályázaton nem tud az önkormányzat részt venni. De 
20 nevet kér Pusztai Lajostól, akik szerinte igazán rászorultak. 
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Pusztai Lajos a Roma nemzetiségi önkormányzat elnöke javasolja, hogy a 
képviselőkkel körbejárhassa a rászoruló családokat, mert ez a magyar többségi 
társadalmat is érinti. 
Szokics Elek képviselő jónak tartja a megkereséseket, hiszen tavaly is nagyon 
hiányzott a nyári gyermekétkeztetés. 
 
Dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, hogy nem tud a település megfelelni a pályázati 
feltételeknek, Kölesd sem tud, ott sem lesz nyári gyermekétkeztetés. 
 
Pusztai Lajos a Roma nemzetiségi önkormányzat elnöke véleménye szerint mindig a 
24. órában gondolkodunk, nem időben. Bármilyen megoldás lehet, mert kell a nyári 
étkezés. 
 
Szokics Elek képviselő megkérdezi, hogy hol tart a Marjánovics néni ügye? Hova kell 
menni, mert ha kell, ő elmegy és elintézi. 
Vén Attila polgármester elmondta, hogy nem önkormányzati feladat a hiba elhárítása, 
és tájékoztatta Marjánovics Dánielné Kossuth L utcai lakost, hogy az ingyenesen 
hívható 1223 számon szíveskedjen a problémát bejelenteni. Tájékoztatásul elmondja, 
hogy az önkormányzat is bejelentést tett és ígéretet tettek, hogy 72 órán belül a hibát 
elhárítják. 
 
 
Több kérdés. javaslat nem érkezik, Vén Attila polgármester 945 órakor a nyilvános 
ülést bezárta. 
 
 

kmft. 
 
 

Vén Attila     dr. Baranyai Eszter 
polgármester      jegyző 


