
JEGYZŐKÖNYV 
 

A Képviselő-testület 
2018. év június hó 7. napján tartott rendkívüli (sürgős) üléséről 

 

Jelen vannak: Később érkezett Távozott 

 Mikor? Mikor? 

□ Tóth János polgármester 

□ István László alpolgármester 

□ Alaksa Mihály képviselő 

□ Molnár Istvánné képviselő 

 

Távol maradt képviselők: 

□ Blaskóné Csontos Mária képviselő (igazoltan távol) 

□ Hegedűs József képviselő (igazoltan távol) 

□ Halász Csaba képviselő (igazoltan távol) 

 

Tanácskozási joggal meghívott: 

□ dr. Őszi Attila Csaba jegyző 

 

Az ülés kezdete: 09 óra 15 perc 

 

Az ülés helyszíne: Diósjenő Polgármesteri Hivatal díszterme 

 
Tóth János polgármester: 

Tisztelettel köszöntötte a képviselőket, megállapította a testületi ülés határozatképességét. 

 

Tájékoztatást adott a távolmaradt képviselőkről, elmondta, hogy Halász Csaba képviselő telefonon, 

míg Blaskóné Csontos Mária, Hegedűs József képviselők e-mailben jelezték egyéb okra hivatkozva 

távolmaradásukat. 

 

Elmondta, hogy a testületi ülés előtt meghallgatták Nógrád Község polgármesterének és Koháry 

Ilonának az EFOP-1.5.3-16-2017-00124 pályázattal kapcsolatos tájékoztatóját. 

 

Felolvasta a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat, megkérdezte, hogy van e valakinek 

módosító javaslata. 

 

Nem érkezett módosító javaslat, ezt követően feltette szavazásra a napirendi pontok elfogadását. 

 

A képviselő-testület 4 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett határozat hozatala nélkül 
elfogadta a tárgyalandó napirendi pontokat és annak sorrendjét. 

 
Elfogadott napirendi pontok és sorrendjük: 

 

1) 47/2016. (IV.05.) Kt. határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat módosítása. 

2) A 27/2018. (IV.23.) Kt. határozattal elfogadott közbeszerzési dokumentum módosítása. 



3) Javaslat gazdasági szereplőkre a TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00078 pályázat közbeszerzéséhez. 

4) Óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó pályázati kiírásról. 

5) Ajánlattételi felhívás elfogadása az EFOP-1.5.3-16-2017-00124 kódszámú projekthez szükséges 

közbeszerzési szakértő pályáztatásához. 

6) Polgárőr Egyesület kérelme. 

7) Lomtalanítás. 

 
Napirendi pontok tárgyalása 

 

1) 47/2016. (IV.05.) Kt határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat módosítása. 

Előterjesztés a jkv. melléklete. 

dr. Őszi Attila Csaba jegyző: 

Tájékoztatta a testületet, hogy amióta ő itt jegyző, azóta új az SzMSz és szomorúan veszi tudomásul, 

hogy még a képviselők sem ismerik az új SzMSz-t. Felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy 

tanulják meg, de legalább olvassák el a további félreértések elkerülése miatt. 

Meglátása szerint a távol maradt képviselők sem ismerik az új SzMSz-t, mivel a polgármester és a 

jegyző által elkövetett törvénytelenségre hivatkoznak, továbbá képviselői munkájuk 

akadályoztatására, ezért maradnak távol az üléstől. 

 

Molnár Istvánné képviselő: 

Megjegyezte, szerinte nincs ezzel semmi probléma, az ember tudomásul veszi, de ahhoz, hogy az 

ember a testületi ülés anyagát tanulmányozni tudja, arra tizenöt perc kevés. 

 

Tóth János polgármester: 

Elmondta, hogy az anyag már kiküldése került, ebben csak a módosítások vannak benne. 

 

dr. Őszi Attila Csaba jegyző: 

Elmagyarázta, hogy miben módosult az előzőleg kiküldötthez képest. 

 

Tóth János polgármester: 

Megkérdezi a testületi tagokat, kér e valaki időt az átolvasásra? 

 

Alaksa Mihály képviselő: 

Tájékoztatta a képviselő társait arról, hogy ő átnézte az anyagokat és véleménye szerint rendben van. 

 

Tóth János polgármester: 

Feltette szavazásra a határozati javaslatot. 

 

A képviselő-testület 4 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

 

Diósjenő Község Önkormányzatának 

46/2018. (VI.07.) Kt. határozat 

 

Módosított Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról és 

hatályba lépéséről. 



 

Diósjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közbeszerzési 

Szabályzat módosításával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A Képviselő-testület a 47/2016. (IV.05.) határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzatot 

az 1. számú mellékletben a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Szabályza-

tot elfogadja. 

 

2./ A Közbeszerzési Szabályzat előírásait e határozat meghozatalát követő naptól a 2018. év április 

hó 15. napját követően indult közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóth János polgármester 

 dr. Őszi Attila Csaba jegyző 

 
2) A 27/2018. (IV.23.) Kt. határozattal elfogadott közbeszerzési dokumentum módosítása. 

Előterjesztés a jkv. melléklete. 

Tóth János polgármester: 

Ismertette a napirendi pontot, elmondja, mindenki megkapta a napirendi ponttal kapcsolatos 

dokumentumokat. 

 

dr. Őszi Attila Csaba jegyző: 

Elmondta, hogy az EKR rendszer – melyet április 15-én vezettek be – teszi szükségessé a korábban 

elfogadott dokumentum újbóli elfogadását. Javasolta az újbóli elfogadását, mivel tartalmilag bővült az 

EKR előírásaival és formailag változott. Hozzátette, még egy cég nem küldte meg az EKR 

azonosítóját, ez a Pintérterv Bt., amennyiben visszaküldte akkor akár a holnapi nappal indulhat is a 

közbeszerzés. Onnan harminc nap, aztán testületi ülés és a testületi ülést követő öt nap után a 

polgármester aláírhatja a szerződést, ezzel indulhat a beruházás. 

  

Molnár Istvánné képviselő: 

Úgy véli az építkezés legyen kész minél hamarabb. 

 

Alaksa Mihály képviselő: 

Elmondta, őt is megállítják az emberek kételyeikkel az orvosi rendelő megépülésével kapcsolatban, de 

ő elmondta, hogy minden erejével azon lesz, hogy ez megvalósuljon. 

 

Tóth János polgármester: 

Feltette szavazásra a határozati javaslatot. 

 

A képviselő-testület 4 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

 

Diósjenő Község Önkormányzatának 

47/2018. (VI.07.) Kt. határozat 

 

Közbeszerzési dokumentum elfogadása 



(Orvosi rendelő: TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00019) 

 

Diósjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete A 27/2018. (IV.23.) Kt. határozattal 

elfogadott közbeszerzési dokumentum módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést 

hozza: 

 

1./ A Diósjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező közbeszer-

zési dokumentumot, változatlan tartalommal elfogadja. 

 

2./ A Képviselő-testület a kivitelezési munkálatok végét a Vállalkozói Szerződés aláírását követően 

8 hónapban állapítja meg. 

 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy indítsa el a közbeszerzési eljárást, ennek 

kapcsán tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 

4./ A Képviselő-testület a 27/2018. (IV.23.) Kt. határozatát visszavonja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 
3) Javaslat gazdasági szereplőkre a TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00078 pályázat közbeszerzésé-

hez. 

Előterjesztés a jkv. melléklete. 

Tóth János polgármester: 

Ismertetést adott az energetikai pályázatról. 

Elmondta, hogy 5 cég piackutatása megtörtént, mindegyik megfelel a kivitelezésre. 

Javasolja, hogy ez az 5 cég legyen meghívva a közbeszerzés során. 

 

dr. Őszi Attila Csaba jegyző: 

Hozzáfűzte, hogy az 5 cég elfogadását követően elkészülhet az ajánlattételi dokumentáció, melyet 

például egy rendkívüli testületi ülésen el lehet fogadni. Minden nap számít. 

 

Alaksa Mihály képviselő: 

Javasolta, hogy az iskolát még a nyári szünetben legyen elkezdve és legalább a belső munkák 

megcsinálva. 

 

Molnár Istvánné képviselő: 

Megjegyezte, ez a nyári szünetben nem fog elkezdődni. 

 

dr. Őszi Attila Csaba jegyző: 

Hangoztatta, itt az a fontos, hogy legalább a fűtési szezon előtt kész legyen a fűtés. 

 

Alaksa Mihály képviselő: 

Említette, hogy ő már beszélt az iskolaigazgatóval az évnyitón ebben az ügyben, mert valahogyan 

meg kell oldani a gyermekek elhelyezését, amíg folynak a munkálatok. 

 



Tóth János polgármester: 

Úgy vélte, hogy ezzel lesz probléma, mivel a közbeszerzés már most késésben van, ezért a 

Tankerülettel és az iskolával fel kell venni a kapcsolatot, hogy végre lehessen hajtani a pályázatot. 

 

dr. Őszi Attila Csaba jegyző: 

Véleménye szerint a gyermekek átcsoportosítását kell megoldani. 

 

István László alpolgármester: 

Megjegyezte, hogy az óvoda felújításakor is el lehetett helyezni a gyerekeket. 

 

Tóth János polgármester: 

Hozzátette, szerinte biztosan megoldható, ez mindenkinek az érdeke ezt a szülőknek is bekell látni. 

Évek óta rossz a fűtés, a nyílászárók teljesen tönkrementek. Van elég sok hátráltató körülmény, de 

véleménye szerint nem szabad elengedni ezt a pályázatot. 

 

Megkérdezte, hogy van-e még kérdés. 

Hozzászólás nem érkezett, a polgármester feltette szavazásra a napirendi pontot. 

 

A képviselő-testület 4 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

 

Diósjenő Község Önkormányzatának 

48/2018. (VI.07.) Kt. határozat 

 

Közbeszerzési dokumentum megküldése a gazdasági szereplőknek 

 

Diósjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Javaslat gazdasági szereplőkre a TOP-

3.2.1-15-NG1-2016-00078 pályázat közbeszerzéséhez tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi döntést hozza: 

 
5./ Képviselő-testülete a közbeszerzési dokumentumot az alábbi gazdasági szereplőknek küldi meg: 
- NES-BALPOND Kft. 4060 Balmazújváros, Batthyány u. 4. 
- Rensz Kft. 2330 Dunaharaszti, Zöldfa u. 47. 
- Pharos 95 Kft. 2336 Dunavarsány, 510-es Fő út 26. 
- Best Grundbau Kft. 2335 Taksony, Szegfű utca 17. 
- Poseidon Power Kft. 2330 Dunaharaszti, Fő út 46. 

 
6./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a közbeszerzési dokumentum megküldésével 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 
Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 
4) Óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó pályázati kiírásról. 

Előterjesztés a jkv. melléklete. 

Tóth János polgármester: 



Elmondta, hogy miért van erre szükség. Mivel a jelenlegi vezetőnek lejár a szerződése, pályázatot kell 

kiírni. 

 

dr. Őszi Attila Csaba jegyző: 

Hozzátette, július 13. a pályázati határidő, ami szűkös, mivel meg kell hallgatni a szülői 

munkaközösséget is, majd, azt aki kiválasztásra kerül. Augusztus 1-éig meg lehet csinálni. 

 

István László alpolgármester: 

Felvetette, a jelenlegit nem lehet meghosszabbítani? 

 

dr. Őszi Attila Csaba jegyző: 

Elmondta, hogy nem, mivel Bacskay Sándornénak ez már a harmadik ciklus. A jogszabály azt mondja 

ki, hogy a második ciklusra a nevelő-testület és a képviselő-testület dönthet úgy, hogy pályázat 

mellőzése mellett további öt évre meghosszabbítja a vezető kinevezését. A harmadik és minden 

további ciklusra már pályázatot kell kiírni. 

 

Alaksa Mihály képviselő: 

Megjegyezte, hogy beszélt a Bacskay Sándornéval, aki azt a tájékoztatást adta, hogy beadja a 

pályázatát. 

 

Tóth János polgármester: 

Feltette szavazásra az óvodavezetői pályázat kiírását. 

 

A képviselő-testület 4 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

 

Diósjenő Község Önkormányzatának 

49/2018. (VI.07.) Kt. határozat 

 

Óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására 

vonatkozó pályázati kiírásról 

 

Diósjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az óvodavezetői 

(magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó pályázati kiírásról szóló előterjesztést 

és az alábbiak szerint határozott: 

 

A Képviselő-testület az Aranydió Óvoda-Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezetői) 

beosztásának ellátására pályázatot hirdet az alábbi tartalommal: 

 

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

pályázatot hirdet 

 

Óvodavezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 



Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 

munkakörbe kinevezhető. 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

 

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: óvodapedagógus. 

 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott 

időre, öt évre szól, 2018. augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig. 

 

A munkavégzés helye: 

Aranydió Óvoda-Bölcsőde – 2643 Diósjenő, Kossuth L. út 21. 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: 

A köznevelési törvény 69.§-ában meghatározottak, különösen: az intézmény vezetője 

felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a 

munkáltatói jogot a munkatársak felett. 

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 

pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

 óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség; 

 pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; 

 legalább 5 év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtar-
tására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat; 

 a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan 
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus 
munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás; 

 büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltil-
tás hatálya alatt. 

 

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz, 

 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás ide-
jére szóló 5 éves vezetési program, 

 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

 a végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolata, 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes 



adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításá-
hoz; 

 előzetes kötelezettségvállalás arra, hogy a pályázó az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint a magasabb vezetői beosztás 
ellátására megbízást megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz; 

 nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a vezetői megbízásról szóló előterjesztés tárgyalá-
sát nyílt vagy zárt ülésen kívánja-e. 

 

A magasabb vezető beosztás megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési 

program, a vezetési programmal kapcsolatosan a köznevelési törvény alapján 

véleményezésre jogosultak által kialakított vélemény és a vélemény kialakításával 

kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amely a köznevelési 

intézmény honlapján közzétételre kerül. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 16. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth János polgármester nyújt, a 

+36 35 525-012-es telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Személyesen vagy postai úton, a Diósjenő Község Önkormányzata Polgármestere 

részére történő megküldésével (2643 Diósjenő, Szabadság út 31.) – a borítékon 

feltüntetve a „Aranydió Óvoda-Bölcsöde” és az „Óvodavezetői pályázat” megjelölést. A 

pályázati anyagot csúszósín + nylonborítóval bekötve kell benyújtani. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők 

véleményezik, a pályázókat a Pénzügyi, Vagyon-nyilatkozat Ellenőrző és Szociális 

Bizottság meghallgatja. Ezt követően dönt a Diósjenő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a megbízásról. 

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 Oktatási és Kulturális Közlöny – 2018. júniusi száma 

 www.diosjeno.hu internetes oldal – 2018.06.15. 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018.06.18. 

 
Határidő:  2018. június 18. (pályázat megjelentetése) 
Felelős:  polgármester 
Közreműködik:  jegyző 

 

http://www.diosjeno.hu/


5) Ajánlattételi felhívás elfogadása az EFOP-1.5.3-16-2017-00124 kódszámú projekthez szük-

séges közbeszerzési szakértő pályáztatásához. 

Előterjesztés a jkv. melléklete. 

Tóth János polgármester: 

Elmondja, a testületi ülés előtt adott tájékoztatót Nógrád Község polgármester asszonya a pályázattal 

kapcsolatban. A közbeszerzők kiválasztásához kell a testületi döntés. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem érkezett. 

Feltette szavazásra a napirendi pontot. 

 

A képviselő-testület 4 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

 

Diósjenő Község Önkormányzatának 

50/2018. (VI.07.) Kt. határozat 

 

Ajánlati felhívás elfogadása az EFOP-1.5.3-16-2017-00124 kódszámú 

projekthez szükséges közbeszerzési szakértő pályáztatásához 

 

Diósjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ajánlatkérésről 

szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: 

 
1./ A Képviselő-testület a határozat 1. számú mellékletét képző ajánlattételi felhívást a benne foglalt 

tartalommal elfogadja. 

 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az ajánlattételi felhívás közzétételével. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
Közreműködik:  jegyző 

50/2018. (VI.07.) Kt. határozat 
1. számú melléklete 

Ajánlattételi felhívás 

 

Diósjenő Község Önkormányzata az EFOP-1.5.3-16-2017-00124 pályázatához 

kapcsolódóan a közbeszerzési eljárás során felmerülő szakértői munka elvégzésére kér 

árajánlatot 

 

Ellátandó feladatok 

 Ajánlatkérő projektjének vizsgálata és a szükséges közbeszerzési eljárás megállapítá-

sa 

 Az eljárás előkészítésnek támogatása a jogszabályi megfelelősség érdekében 

 Eljárás megindításához szükséges hirdetmények/tájékozatók közzétételének biztosí-

tása 

 Teljes ajánlattételi szakasz lebonyolítása 

 Ajánlattételi időszak alatt a beérkező kiegészítő tájékoztatáskérések megválaszolásá-



nak támogatása 

 Beérkező érdeklődések, majd ajánlatok érkeztetése 

 Szükséges hiánypótlási és/vagy tisztázó kérdések folyamatának uralása 

 Ajánlatok érvényességének vizsgálata 

 Ajánlatkérő támogatása szükség esetén, a bírálat során 

 Eljárás eredményéről való tájékoztatás biztosítása 

 Szerződéskötés támogatása szükség esetén 

 Jogszabály által előírt dokumentumok közzétételének biztosítása 

 Szükség esetén az eljárás eredményeként kötött szerződés módosításához kapcsoló-

dó ügyintézés 

 

Pályázat teljes összege 250 000 000 Ft. 

A pályázat konzorciumi pályázat, melyből Diósjenő Község Önkormányzatának pályázati 

összege 72 301 807 Ft. 

 

Fizetési feltételek: az EFOP-1.5.3-16-2017-00124 kódszámú projekt keretében elnyert 

támogatásból történik, melynél a pályázati támogatás mértéke 100%. 

 

Az ajánlattevővel szembeni elvárás: 

Alkalmatlan az ajánlattevő, aki nem rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges 

végzettséggel és engedélyekkel. Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával nyilatkozik, hogy 

rendelkezik a feladat ellátásához szükséges engedélyekkel és szakmai tapasztalattal. 

 

Ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatát legalább 60 napig fenntartja. 

Hirdetmény díja: az eljárás során felmerülő hatósági díjak (hirdetmény/ tájékoztató 

közzététele/rendszerhasználati díj) ajánlatkérőt terhelik 

 

Ajánlatot Nettó+Áfa összeg megjelölésével aláírással ellátva írásban (email vagy levél) 

várjuk 2018.05.20-ig szervezetünk részére. 

 

Az ajánlatot az alábbi elérhetőségre kérjük megküldeni: polqarmest@diosieno.hu 

 

Ha ajánlattételi lehetőségével nem kíván élni, kérem, hogy ennek tényét jelezni 

szíveskedjék szervezetünk felé. 

 

Értékelési szempontjai: 

Az átláthatóság és az ajánlattevőkkel való egyenlő bánásmód elveivel összhangban van. 

A szerződéskötés a legkedvezőbb ár-minőség arányt nyújtó szervetettel történik. 

 
6) Polgárőr Egyesület kérelme. 

Előterjesztés a jkv. melléklete. 

Tóth János polgármester: 

Elmondta, hogy korábban a képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben elkülönített a Polgárőr 

Egyesületnek 1.000.000,-Ft-ot, ők ezt nagy tisztelettel megköszönik. Most szükségük lenne e összeg 

50%-ra és ehhez nyújtottak be a képviselő-testületnek egy kérelmet. 

 

mailto:polqarmest@diosieno.hu


dr. Őszi Attila Csaba jegyző: 

Felhívta a figyelmet arra, hogy ilyen esetekben meg kell indokolni a kérelemben, hogy az egyesületek 

mire szeretnék fordítani a pénzt. Elmondta, hogy a 2018-as költségvetésben be lett tervezve a civil 

szervezeteknek, egyesületeknek a támogatás, de az nem azt jelenti, hogy az Önkormányzatnak 

kötelessége lenne azt kiutalni. Ez csak egy terv az előző évek tapasztalata alapján, és indokolt esetben 

a tervezett összeg adható, amennyiben azt a szervezet írásban indokoltan kérelmezi és természetesen, 

ha van az Önkormányzat kasszájában pénz. 

Példaként említette az Állat- és Természetvédő Egyesületet, akik követelik a betervezett összeg 

átutalását, indokolt kérelmet viszont nem adnak be. 

 

Tóth János polgármester: 

Szavazásra tette fel a napirendi pontot. 

 

A képviselő-testület 4 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

 

Diósjenő Község Önkormányzatának 

51/2018. (VI.07.) Kt. határozat 

 

Polgárőr Egyesület kérelme a támogatási összeg 50%-nak átutalására. 

 

Diósjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgárőr Egyesület 

kérelmét és az alábbiak szerint határozott: 

 
1./ A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Polgárőr Egyesület részére 500.000,-Ft-ot átutal a 2018. 

évi költségvetés 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége soron az Egyesület részére betervezett 1.000.000,-Ft 
terhére. 

 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Polgárőr Egyesület által 

benyújtott kérelmet aláírják. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
Közreműködik:  jegyző 

 
7) Lomtalanítás. 

Előterjesztés a jkv. melléklete. 

Tóth János polgármester: 

Elmagyarázta, ez a téma azért került be napirendi pontként a képviselő-testület elé, mert a Zöldhíd 

B.I.G.G. NKft. jelezte az Önkormányzatok felé, hogy a rossz állapotban lévő gépjárműparkja miatt 

nem valószínű, hogy megtudja a lomtalanítást oldani. 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy április 8-a előtt néhány településen végrehajtották a lomtalanítást. 

Többek között Berkenyén. Ezt több település polgármestere sérelmezte, hogy akkor miért nem 

egységesen történt a dolog. 

 



Elmondta, hogy beszélt egy olyan szolgáltatóval, akinek meg van az engedélye arra, hogy a 

településen végre tudja hajtani a lomtalanítást, ha ezt a Zöldhíd Kft nem teszi meg, de ezt még meg 

kell beszélni a Zöldhíd Kft.-vel a polgármestereknek, mert a szerződésükben szerepel az, hogy évente 

egyszer ezt ingyenesen elvégzik. 

 

Molnár Istvánné képviselő: 

Megjegyezte, ahhoz, hogy dönteni lehessen, tudni kellene egy összeget is hogy mennyiért vállalnák. 

 

Tóth János polgármester: 

Tájékoztatást adott olyan lomtalanítás áráról, amelyet nem a Zöld-Híd végzett el, ez 780.000,-Ft volt. 

 

István László alpolgármester: 

Elképzelése szerint egy határértéket kell meghatározni és akkor nem kell újra foglalkozni ezzel a 

kérdéssel. Például maximum 2.000.000,-Ft, attól több talán nem lesz. 

 

Alaksa Mihály képviselő: 

Véleménye szerint is meg kell oldani a lomtalanítást, hogy az emberek ne hordják szét a szemetjüket. 

 

dr. Őszi Attila Csaba jegyző: 

Elgondolása szerint célszerűbb lenne most szervezni egy lomtalanítást, és ha a Zöldhíd Kft. ősszel 

szervez az jó, de nem kell attól félni, hogy elmarad. Hozzátette, az elektromos hulladékokat is össze 

kell gyűjteni. 

Véleménye szerint egy olyan határozattal, ami felhatalmazza a polgármestert, hogy kérjen be három 

árajánlatot és a legkedvezőbbet válassza ki, nagymértékben megkönnyíti a lomtalanítás 

megszervezését. 

 

Tóth János polgármester: 

Röviden elmondta az előző évek tapasztalatait és meglátásait, véleménye szerint mire kell figyelni és 

hogyan lenne célszerű megvalósítani.  

Feltette az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra.  

 

A képviselő-testület 4 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

 

Diósjenő Község Önkormányzatának 

52/2018. (VI.07.) Kt. határozat 

 

A 2018. évi lomtalanításról. 

 

Diósjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi 

lomtalanítás tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: 

 
3./ A Képviselő-testület úgy döntött, hogy 2.000.000,-Ft-ot elkülönít a 2018. évi költségvetés általá-

nos tartalékjából a településen elvégzendő lombtalanítás elvégzésére. 

 



4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lombtalanítás elvégzésére kérjen be 3 árajánla-
tot olyan szolgáltatótól, aki jogosult hulladékgazdálkodási tevékenységet folytatni. 

 
5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
Napirendi pont nélküli beszélgetés alakult ki: 

 

Molnár Istvánné képviselő: 

Tájékoztatást kért arról, hogy mikor lesz megtartva a következő testületi ülés, mert úgy gondolja, 

hogy sok mindent meg kell beszélni. Például hamarosan indulnak a nyári táborok, hogyan igényeljék 

a pénzt? 

 

dr. Őszi Attila Csaba jegyző: 

Június 28-án várható a következő testületi ülés, de ezt sok minden befolyásolhatja. Többek között, ha 

meg jön az energetikai pályázat ajánlattételi felhívása, akkor érdemes összehívni egy rendkívüli ülést, 

hogy haladjon az ügy.  

 

István László alpolgármester: 

Felvetette, hogy most már mindig csak három képviselő lesz jelen a hatból? 

 

dr. Őszi Attila Csaba jegyző: 

Beszámolt arról, hogy a távol maradt három képviselő a törvénytelenségre hivatkozva nem jelennek 

meg. Megjegyezte, ha ismernék ezek a képviselők az SzMSz-t, tudnák, hogy nincs semmi 

törvénytelenség. 

 

István László alpolgármester: 

Ecsetelte, ő arra gondolt, hogy semmiben nem vesznek részt. 

 

Molnár Istvánné képviselő: 

Hozzáfűzte, csak kritika van a részükről, de semmiben nem segítenek, semmin nem vesznek részt. 

 

dr. Őszi Attila Csaba jegyző: 

Megjegyezte számára is furcsa, hogy itt a rengeteg munka, ők megpróbálnak mindent megtenni annak 

érdekében, hogy ne előre, hanem inkább visszafelé haladjanak a dolgok. Hozzátette, annak örül, hogy 

a jelenlévők megtesznek mindent és „segítik a szekeret a sárból kihúzni”. 

 

Elmondta, hogy a képviselőknek és a polgármesternek van jogosultsága ahhoz, hogy felszólítsák a 

társaikat a lemondásra, amennyiben nem végeznek építő munkát. 

 

István László alpolgármester: 

Javasolta, hogy kérjék fel a polgármestert arra, hogy felszólítsa őket. 

 

Molnár Istvánné képviselő: 



Kifogásolta, miért a polgármester? Mindent rátestálunk. 

 

Tóth János polgármester: 

Elgondolása szerint, biztos, hogy feljelentést tesznek, ha megtörténik a felszólításuk a lemondásra, de 

ettől függetlenül ezt meg kell tenni. 

 

dr. Őszi Attila Csaba jegyző: 

Hozzátette, azt nem lehet kizárni, hogy bármit tevés után ne történjen feljelentés. Elmondta, hogy a 

napokban is jöttek a NAV-tól feljelentések a pályázatokkal kapcsolatban. Nevek nincsenek, mert 

tagadja mindenki, hogy nem ő, de az eljárás végén mindig kiderül, hogy ki volt a feljelentő. 

 

Molnár Istvánné képviselő: 

Véleménye szerint, pusztán rosszindulatból teszik ezt. 

 

Alaksa Mihály képviselő: 

Elmondta, a körzeti rendelő 1979-ben lett átadva, amire nem nagyon lett költve. A gyermekorvosi 

rendelő 1981-ben lett kialakítva egy családi házból. Úgy véli, akkor a takarítói feladat is meg lenne 

oldva, mert oda fel lehetne venni nyolc órába egy állandó embert. 

 

Tóth János polgármester: 

Feltette szavazásra, hogy a távolmaradt képviselők számára kiküldésre kerüljön egy felszólító levél a 

polgármester részéről. 

 

A képviselő-testület 4 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett, határozat hozatala nélkül 
úgy döntött, hogy felkérik a polgármestert, hogy Halász Csaba, Blaskóné 
Csontos Mária és Hegedűs József képviselőket – az elmúlt hónapokban végzett 
képviselői munkájukra figyelemmel – szólítsa fel a képviselői mandátumról való 
lemondásra. 

 

A polgármester 11 óra 24 perckor bezárta a testületi ülést, megköszönte minden megjelentnek a 

munkáját és a megjelenését. 

 

Diósjenő, 2018. év június hó 7. napja. 

 

 

 Tóth János P.H. dr. Őszi Attila Csaba 

 polgármester  jegyző 

 

 

 

Mellékletek: 

 meghívó 

 jelenléti ív 

 előterjesztések 


