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PuIa Ktizsdg 'maflvzatit

829. Pu.la, F5 u. 32.

JEGYZ6KONn/

mely k6sztilt Pula I(oz s6g Onkotm6ny zattnak I(6p'i'is el5-testiilete 20 1 8.

(p6nteken) 1 7 : 00 6rako r kezd6d6 nyilv 6nos testiileti iil6s6r6l.

Az til6s helyszine: PuIa,Falwh|z

Jelen voltak: Szenger Istvin Bilint, polgdrmester

Holczer B al6zs, alpolgirmestet

Gettinger Szllvia, k6pvis el6

Szinesi Erna Eszter, 1egyz6

pternber 28.-6n

Meghivott vend6gek:

Lakoss6g r6sz6r6l: -

Szenget Istv6n B6lnt polgirmestet rit koszontotte a megjelenteket,meg6lla ta a testiilet
hat6rozatk6pess6g6t, mivel a k6pvisel6-testiilet 4 tagaki>ztil3 k6pvisel5 jelen

77 Z

Polg6tmester irt el6tetjesztette a napirendet, egy6b m6dosit6si jzvaslat, v6lenr6ny

PuIa I(ozs6g Onkotm6nyzatinakk6pvj.sel6 - testiilete a:napirendet 3 igen sz^v^z^

6.s tart6zkod6s n6lkiil kiilon sz6mozotthatirozathozatala n6lkiil elfogadta.

I. Elfosadott naoirend:

1,. TOP -3.2.1-1 6-VE |-2017 -00027 azonosit6sz6mi .,,Faluhiz energetikai

ctrn6, vala t az 353 034 ig6nyl6s azonosit6val re ndelk ez6 ,,Onkornn6n

f eladatell|tis t s z o19616 fe j le s zt6 s ek t6mo gatisra" p ily 6z an kifu 6 s ker e t6

h6zi orvosi tendel5 felijitisa 6s akad6lymentesit6sr:e kapott t6mogat6:s

elifu6s6nak teljes kodi lebonyolit6sa megbizS.sr sz,erz6d6.s alapjin be6rkez

elbu6l6sa

2. E FOP- 1 . 5. 2 . - 1 6 -2017 -00032,,Hum6nszolg6ltat6sr ok fejleszt6se Nagy'vd

I{ap olcs on, Mencshelyen 6s B adacs onytomaj on" k:6ds z6mi pily Lzathoz

al6nlatokl<tv|lasztasa

3. T6j6koztat6 a Pula I(ozs6g Onkormdnyz^tinak 2018. 6vi I.- II. negyed6v

gazd6kod6shr6l

Csatlakozisr1avaslat a BURSA HUNGARICA TI01t hallgatol
,l-

T aj|koztato Ovodaveze t6i p6ly 6zat kitilsa

nem 6rkezett ig)'

<:llenszavazat

meg;val6sul6

beszres6si

fut\6nlatok

4.

5.

ly6z:,athoz



Iskolai k6rzethatilrok v6lem6nyez6.se 2019 /2020 trn6v

Egyeb aktuilis iigyek

^. Buszmegill6k iigye

II. Napirend t6tgyal6sa

t. T OP -3.2.1-16-VE l-2017 -00027 azono sit6 s zfurnii,,F alwhfuz e

korszedisit6se rr cimii, valamint az3s3 034 ig6:nyl6s azonosit6val

,,6nkormf nyzatr feladatelld thst szolg6l6 feil:szt6sek t6mog at6s:ta,,

keret6ben megval6sul6 hini orvosi rendel6 fieliijitisa 6s akadilyme

kapott thtnogaths kdzbeszen6si eli6t6s 6nak te lies kdrii lebonyoli

s zetz 6 d6.s alapiin b e 6 rke z e tt ht aihnlatok elb ilrd 16 s a

tr l6terj eszt6: S z enger Is tv6n B 6lnt polg6rmes ter

Szenger IswfnBdlint

Szuletett m6r err6l egy dcint6s tavasszal, de akkorm6fi nem k6sziiltek el a
sztiks6ges dokumentumok, tetwek., igy az akozbeszerz6s lebonyolit6.sra sz6l6 :;ze
al6tr6'sta. Az akkod nyettes pily6zo lelezte, hogy rovider;en elektronikus ritra
lebonyolitist illet6en 6s azon az iton m6r nem fogja tudruLmegval6sitani. M,rs
terwek 6s minden olyan sztiks6ges dokumentum, ami akozbeszetz1.st ar6, tudja t6
ij fuajinlatok kertiltek bek6r6sre.Az AlTaml<tncstarnalvolt egy megbesz6l6s, ,e

p6Iy6zat, megvannak atervek az eLs6 m6rfoldk6 teljesit6sre kenilt.Visszajelz6;
hogy elfogadt6kvagy k6mek-e hi6nypotr6st, de rigy nyiJlatkoztak, hogy nincs;
keriilt, hogy most a kozbeszerz6si elj6r6st is le kell bonLyc,litati, arri k6t h6
belecsdszrk a t6h h6napokra 6s nem biztos, hogy akkor a v6lrajkoz6k tudnak
el5fordulhat csriszl.s. Aztnondtdk, a f6 cel, hogy a projekt r,6gs6 megval6sul6si i

Flolczer Balilzs

Mi a v6gs6 hat6rid6?

Szenger Iswdn Brllint

A technikai megvar6sit6,s hat6ndeje 2019. augus ztvs, 
^v6r3le,ges 

hat6tid6 jov6 tix

Szinesi Erna Eszter

6.

7.

Az 6raj6nlatok bek6r6se 2018. szeptember 24._6n tort6nt
hat6tid6ver. mind a hatom i.*j6nlat hat6id,6ben be6rkezett.

meg, 2018. szelr

ta / 1,-......... / 2oLt\

ll<ez6

lyhzatr kiitfs

tesit6sre

megbiz6si

y6zatban elStt
is; nem keriilt

k 6tt&nt a

elk6sztiltek a

zt.ati 6s ez6ft

ndta, hogy 6ll a

nem 6rkezett,

go:ad. Jelz6sre
id6tartam, igy

dolp;ozni, ez6rt

ete elk6sziiljcin.

r 26.-i 6jf6lt
Felk6rttik Dr. D6ra Lajost, Dobsa



a /'.1 /2OL8

legkedvez6bbS6ndort 6s T6th Csabdt, hogy a kozbeszerz6s lebonyoliths6ra adjon 6rai6nlatot.

lrajinlatot Dobsa Sindor adta, 450.000 Ft-tal, Javasolla az 6 aianlatit elfogadni.

Gettinger Szilvia

Mindegyik6 jiikugyanaraahat6id6revillTalja?

Szenger Iswin Bdlint

Igen, de itt legink6bb az 6rat kell figyelembe ke[ venni, floe:rt ez sajat kolts6g lesz,

benne, igy aua el6te nem terveztek forist z p{ly6zat kd,lts6gvet6s6ben.

ily6zatbannincs

Szenget Istv6n Bilint polg6tmestet rir, mivel a 4rapirendr ponttal kapcsolatosan s.hozz|sz6l6s
nem hangzott el, Dobsa S6ndor 6ral6nlatinak {lfogadis rit :;zavazista felterjeszte

Jelen l6v5 k6pvisel6-testiileti tagok sz6ma:3 f6
Dont6shozatalban r6.sztvev6k sz6ma: 3 f6

Iatosan 3 igen

43 / 20L8.(IX.28.) k6pvisel6 - tes ttileti hathtozat:

Pula kozs6g Onkonmdnyzatillak k6pvi:;el6 - testiilete TOP-3.2.
16-VE 1-2017-00027 azonpsit6sz6mu,,Faluh6z energeti
korszerfisit6se " cimri, valami4rt az 353 034 ig6nyl6s azonosit6
tendelkez 6,, Onkorrn6ny za:d feladatell 6tist sz o19616 feJlesztl
t6mo gatisra" p 6Iy 6zan kiir6s [<etet6ben rnegv al6sul6 hizr
rendel5 felilitilsa 6s akad{lymentesiittlsre kapott t6
kozbeszerzlst elj6r6,s6nak tefies kodi .lebonyolitilsa
szetz6d6s alapjan be6rkezeft atajinlar,ok elblriI6s6tol szc
el6teilesztlst megtifgy alta arrfil a kovethez6 hatatozatot hozta:

val t az 353 034 ig6nyl6s azonosit6val

,, Onkorm6 ny zai f eladatell6t6! t s z olg6l<i f b j le s z t6 s ek t6
pLlyizat kiiris keret6ben rfregval6sulir h6zi orvcl6sulir h6zi otvosi re
feli)itisa 6.s akad6Iy mentesit(s e t6rgyi p 6ly 6zathoz kapcs,c

kozbeszerz|,si eljfuls teljes kor6 lebonyolit6sa tevrikenkozbeszerzest eIlat6s teljes kofli lebonyolit6sa tev6kenyse

elv6.gz6s6re bek6rt 6s benpiltott 6rv6nyes 6n)6nlatok dlapjl
Dobsa Sdndot egy6nr v6llalkoVot(4336.3098, 2111. Szada Biike
39.,76316431-1-33), bizza mpg az iltaj6tlatban megjelcilt bru
450.000.- Ft azaz 46.gysz6zo\renezer fc'rjnt osszegri

dii61t.

2. / A K6pv rs el6 - te s qiile t f elha\almaz z a',5 z enget I s rv6n B ilint:

Pula I{ozs6g Onkormdnyzatilnak k6pvisel5 - testiilete a naprenddel kz

szavazattal, eTTetszavazat 6s tatt6zkod6s n6lkiil a kovetkez(3 hat6tozatilthozta:

1,. Pula I(ozs6g Onkor
Itat4tozott, hogy a

azonosit6szilmu,,F aluh6z



polgfumester urat az i)sszegez6s kikiild6srit kovet6en a

sz erz 6d6.sflek az aI6rA.s6n.

Felel6s: Szenser Tswin Bdlint polsirmester
Szinesi Etna EsZter jegyz6

Hathtidfz azonnal

2. EFOP-I. 5. 2. - 16-2017 -00032,,Hum{nszolgiJltatis ok fejleszt6se N

PuldnrKapolcson, Mencshelyen 6s $adacsonytomajon" k6dszimir

kap c s o 16 d 6 aihnlatok kiv 6las zths a

El6terleszt6: Szenger Istv6n B6lnt polg6rrnestet

Szenger Istvdn Bdlint

A kriter tanosv6ny megval6sit6sihoz 5 6raj6n\at keriilt bek6t6sre, lavasolja,

M6cs6ny Zsazsanna 1,.072.600 Ft-os 6raj6nlatit fogadjik el.

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban tobb k6rd6s hozzisz6l6s nem volt, lSzen

polgitmester rit Mics6ny Zsuzsanna egy6nf vallalkc>z<j 6tajilnlatinak elfoga

felte{esztette.

Jelen l6v5 k6pvisel5-testiileti tagok sz6ma:3 f6

Dont6shozatalban r6szt vev6k sz6ma:3 f6

Pula I(ozs6g Onkorm|nyzat|nak k6pvisel6 - testtilete a napirenddel

sz^v^z^ttal, ellenszavazat n6lkril 6.s 0 tart6zkodflssal az a.lilbbthatirozatothozta:

ellenszavazat6s0tztt6zkodissalazalibbihztirozatothozta:

44 /2018.(IX.28.) k6pvisel6 - tr:stiileti hatirozat'!

Pula kozs6g Onkorminyzatlnak k6pvisel6 - testiilete EFC)P-

1,.5.2-1,6-201,7-00032. Hum6n szolglLltat6sok fejlesztese

p 6ly Lzatho z tano sv6rry l<talal<tt6sa ter.6kenys 69 elv 6.9z 6.s 6hez

be6rkezett ajinlatok ktv6lasztS,s6r6L sz6lo el6te{eszt6st

megt6rgyaltaar6lakovetkez6hat6rozat<>thozta'.

1. . / P da koz s 69 Onkormin y z atinak I(,3p vis el6-te s tiilete, mint
aj 6nlatk6r 6 me g611ap it1a, ho gy a EF OP - 1 . 5 .2 - 1 6 - 20 1 7 - 0 0 0 3 2.

Humin s z olg|ltat6sok fe j le s z t6 s e p 6Iy 6'z ar:'ho z t anii sv6 ny
kialakitd s a tev6 ke nys 6 g elv 6.9z 6s 6hez:, 6:rv 6ny e s ajinlatot
nyriitott be.

a legkedvez5bb

l stv6n B6lint

1- szavaz|sfit

tosan 3 igen



1) locArt Ifft 9176 Mecs6r F6 u. 31 1t1.4t22531-2-08 brutt6

1.281.500.- Ft

2) CRIDA Bt Tapplca 8300 Deik f. u. -t',21,420551.-2-1.9

br to 7.21,3.000,- Ft

3) \il6cs6ny Zsuzsa4rraBV 8265 Hegytnagas hrsz 061.7 /6
686p61.9 1. -1.-39 brutt6 1..07 2.600,- F t

a) lappili Term6szqtr ajzr I{utat6 Bt 84:20 Ztc P 6ch A. u. 2 / b

21,3947 41 -2-1 9 brutt6 1.200.000,- Ft

5) ztbt;Ja Gyotgy EV 8597 Dobrente Fti u. 31 5253833-1,-39

br t6 1.095.890,- Ft

2/ lula kozs6g Onkorm6nyzat I(6pvisr:l6i-testiilete a EFOP-

1.5.P-16-2017 -0003?,.. zzonosit6 sz6mtt- Flum6n szolg6ltatisok

fejl{szt6se p6Iy6zail1oz tandsv6ny kialakitisa tev6kenys6g
elv(gz6s6hezbe6rk4zetta)ilnlatokalapj'Lnaleg jobbatililnlatot
ad6[6nt az Mics6ny Zsuzsanna. (8265 H egym agas ltsz
061,V / 6 686361,97-1.739) v6lasztotta ki brutt6 1.072.600.- Ft
ossJegben melynek fedezetlt a pllylzarbtrn e c61ra

rennekez6s re 6176 t{mogat5,s btztosiga.

:./ ]A fepvisel6-tes[ilet felhatalmazza Sz:enger Istv6n B6tint

po$6tmester urat afr osszegez6s kikiild6s,3t kovet6en a

s z e\z 6 d6 snek az al6i t 6s 6ra.

Felbl6s: Szengpr Istv6n B6lint polgirmester
-T-Hathtid6z azonnal

3. Thilkoztat{ a Pula Kiizs6$ Onkormdnyzathnak20l8. 6vi I.- n.
gazdilkodhf6t6l

el6rityzat 6.s a

Ezek a bev6telek, a elyek meglrkezlek 6s val6szinffleg emelni fogik 6v kozben.

Szenger Istvin

a | '-L-



Avizelvezet6si fuok pillyizat nem halad el6re,leilTtzk a mrunkilatok.

Szinesi Etna Eszter

E gy eztet a v 6l)alkoz 6v aL

Szenger Istv6n Bilint polg6rmester fr, mivel a napirendi ponttal kapc

hozzt,szolilsnem hangzo tt el, zz el5te{ eszte tt hatirozzi ja.rraslatot szavazilsta ft

Jelen l6v6 k6pvisel6-tesnileti tagok sz6ma:3 f6
Dont6shozatalban r6szt vev6k szima:3 f6

Pnla kozs6g Onkorm6nyzatfunak k6pvisel6 -
szav^zatt^|, elTenszavazat 6s tart6zkodis nelkiil a

testiilete a napirenddel

45 / 2018. (IX. 28. ) sz 6rnu k6pvis el6-tesi tiiLle ti hatinoz at

Pula kozs6g Onkorminyzatlnak k6pvisel5 - testrilete 2018. 6v\1.-
I I. ne gye d6v es gaz d6lkc> d6s 616l s z 616 el6 te4 e s z t6 s t me gtit gy alta
art6l a kovetkez6 hatlrozatot hozta
t. / P ula I{oz s 69 Onkorm6ny zatilnakk6p'vis el6-te s tiilete 20 1 8. 6v i I
I I. n egyed6v e s gaz d6lk o d6s 6tol s z 616 t6j i:kc, zt^t6st eIf o gadja.

kovetkez <i hat6r o z atit ho zta:

Fele16s:

Hathtid6:
Szenger Istv6n B6lnt polg6rmester

azonnal

4. Csatlakozitsi iavaslat a BURSA HUNGARICA}DI9 hallgat6i iisz

pSly6zathoz

El6terleszt6: Szenger Istv6n B6lint polg6rmester

Szenger Istv6n Bdlint

Jzvasolja a p6ly6,zathoz csadakozS.st, ezzel tudjtk tdrnogatni a f6iskolai hallgat6k
a p6ly6zathoz valo csatlakozisr6l kell donteni, ezwtin ke.rriltnek az tglnyek

Szinesi Erna Eszter

A pilyazatl<u|s6n 2018. okt6ber 5-ig kedil sor, 2018.

benydjtani es tegisztr6lni a feliileten., illetve a p6ly6,zat

6.-alesz.

okt6bet 3-ig lehet a cria

be,3rkezes6nek hat6rirJei e

Szenger Istvin Bilint polg6rmester rir, mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan
nemhangzott eI, az el6tetjesztetthatirozaijavasiatot szav:azasta felterjesztett.e.

Jelen l6v6 k6pvisel5-testtileti tagok szina:3 f6
Dont6shozatalban r6szt vev6k sz6ma: 3 f6

la l'.1-......... I 2018

tosan k6rd6s,

es2;tette.

tc,san 3

isi sz6nd6kot

1[i. november

igen

s.hozz6sz6l6,s



Pula kozs6g Onkormfinyzatinak k6pvisel6 - testiilete a napirenddel ka

szavazattal.elfenszavazat6start6zkodisn6lkiilakovetkez,5hat|rozat|thozta.:

46 / 2018.(IX.28.) k6pvisel6i-t,estiileti hathtozaLt

Pula I(ozs6g Onkormfinyz:,ata I{6pvisel5-testti

megthtgyzlta, a ,,R6szv6tel a Bursa Hungadca Fels6okta

Onkotmhnyzatt OsztondijpAJy:izat 201,8/2019

fordul6j6ban" cim(t el6terjesztlsl (::s az all,bbt hat6

hozzz.

Pula I(ozs6g Onkormlnyzata I(6pvisel5-testiilete ii
hatdrozott, hogy csadakozik a Butsa Hungarica Fels6okta

Onkorm6nyzatt()sztondtjpilly6zat2019.6vif otdul6.16boz.

A k6pvisel6-testiilet az 6szt'Sndtjp6ly6zat 2019.

Fordul6j 6nak 6ltal6nos felt6teleit elfogadja 6s kcitelezetts6

v6lfalalta, hogy a p6ly6zatokkir6.sa, elbt6l6sa 6s a fo11.6

sorin marad6ktalanul az Altal6nos lizerz5d6si Felt6tele
foglaltaknak megfelel5en j6r el.

A k6pvisel6-testrjlet felhatalmazza a, polg4rmestett, hogy

csatlakozishoz sziiks6ges Nyila*oit^tot al6t\a, s a jegy

kcizremfikod6s6vel megtegye a s:zriks6ges int6zked6sr:ket

p 6ly 6zat kirdsin 6s elblrilIils 6n.
Pula I{ozs6g Onkorm 6ny zata I{6p'i'is el6-testiilete felk6ri
polgirmestert, tegyen int6zked6st ar.rnak 6rdek6ben, hogy
onkorminyzat 2.019. 6vi kolts6lgvet6s6be az osztondij
fedezete betervez:6sre kenill on.

Felel6s:,,Csat)akoz5.si nyilatkozat-" megkiild6.se, z p6lyA

kitisa: Szenger Istvin Billntpolg6rmester
Hathtid6:
C s atlakoz 6s t nyrlatko zat megkrild6 :; 6t e: 20 1 8. okt6bet 3.

A pSlylzatkirasAra: 2018. oktcib,:r 5.

A palydzat elbir6l6sira: 2018. december 6.

P6nzos szeg biztositisa: 2019 . 6vi k olts6gvet6s tervez6sekor

5. T 6jCkoztat6 Ovo dave z et6i piiy 6tz 
^t 

kiirhs a

El6te\eszt6: Szenger Istv6n B 6lint polg6rmestet

Szenger Iswdn Bdlint

A Mesevdr 6voda 6s Bolcs6de jelenlegi vezet6je ny.ugdilba fog menni, ez6rt szu
kitlsa.

Szinesi Erna Eszter

la / '.1-

an 3 igen

a pL|yizar



A p6ly6zatt kifuis tartalmfinak egyet64t6s6re 6s elfogadi silu var. szriks6g.

Szenget Istvin B6iint polg6rmester rirr, mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan
nem hangzott el, az el6terjesztettha\irozaniavaslatot sz:,ayaz6,sta felteriesztette.

Jelen l6v5 k6pvisel6-testiileti tagok s46ma:3 f6
Dont6shozatalban r6szt vev6k sz6na: 3 f6

Pula kozs6g onkormilnyzat6nak \6pvisel5 - testiirlete a napirenddel kapc
szavazattal, elTenszavazat 6.s tart6zkod6s n6lkiil ak6vetkez<5 hat6rozatdthozta:

47 /2018. (IX,28.) K6pvisel6 - tresrriileti hatdrozat

PuIa Kozs6g Onkorm6nyzatklpvisell6testiilete megtarglralta az 6vodavezet6i (

beoszt6s elT6tis6ravotatkoz6 p6ly6z4n kiirisr6l sz6l6 el,3t<:rjeszt6st az alilbbtak s

A kepvisel6testiilet a Nagyv6zsonyi Mesev6r Ovoda 6s llotcsode 6vodavezet<5i (
Yezet6i) beosztisilnak elliltasilra piiyazai kiirist az alilbbt t:attzlommal elfogadja:

NAGWAZSONY KOZSEG ONTONTVTAT'UVZA:IANAK KEPVI

p6ly6zatot hirdet

Int6zmpnyve zet6 (magas'abb vezet6)

beosztis df6ths6n

A kiizalkalm 
^zotti iogvrszony id6tf rtama:

Hatirozatlanide jiikozakalmazotti jo[viszony.

A magasabb vezet6 beoszt6s e176t6s6tp, megbizilst azkap)dat, aki a munk6ltat6,,ral

iogviszonyban 617,y^gy a megbizissal egyidejrileg kozalkalrnazotimunkakorbe

Foglalkoztatris iellege: teljes munkalid6.

A k<izalkalm 
^zott 

alta.l betiiltend6 finunkakiit: 6vodape,Jag6gus.

A magasabb vezet(i megbizds idqtartama: A magasabb vezet6imegbizilsh
6vre szgl, 2018. Novenfber 1 napi6t6l 20113.. awgusztus 31.

A munkav6gz6s he e:

Nagyv6zsonyi Mesevdt ovoda 6s Bolps6de 8271 Nagyvhzsony pet5fi u. 13-1Ii.

A beosztrishoz tattop6, illetve a mlgasabb vezet6i megbiziss alifu6l6n1,ege

hozz6,sz6las

latosan 3 igen

asabb vezet6l\
'mt hatlrozott:

bb

tl;almazottt

t6.

feladatok:



A koznevel6si torv6ny 69.$-6ban meg;hatirozottak, kii{ci:nosen: 
^z 

mltl.zmeny veze

tnt6zm6ny szakszer(r 6s totv6nyes mfikod6s66rt, gazd6lkocl6s66rt 6s gyakotolya a

jogot a munkat6tsak felett.

Illetm6ny 6s juttatisok:

Az illetm6ny meg6l7apit6s6ra 6s a juttatdsokra zkozaika\mazottak jogillilsiltol sz

XXXIII. torv6ny, a nerrrzeti kozneve[6sr6l sz6L6 201.1.. 6vi CXC. torv6ny,

el5meneteli 6s illetm6nyrcndszet6r6l 6s a kozalkalmazottah jog6lT6s6rol szolo 1.99

torv6ny kciznevel6si tnt|zm6nyekberl tort6n6v|.grehaltilsir6lszol6 326/2013,.

rendelet rendelkezr3s ei az tinyad6k.

Pillyhzati felt6telek:

. 6vodapedag6gus fels6foknr iskolai v6gzetts6g;;

pedag6gus-szakvasga kelet6ben szerzett int6z:m6rryvezet6r szakk6p

legalibb 5 6v pedag6glus munkakorben vagy heti ttz tan6rz
megtafiilgita v onatkoz6 6rzad6r megbizis e[l|tisa s or6n sz etz ett si

a nevel6si-oktat6si nt6.zmpnyben pedag6gus munkakotben fenn6lJ.6,

teljes munkaid6te szole alkalmaz6s, vagTr a megbiz6ssal egyide
munkakorben tort6n6 hatdtozatfan id6te. telj es munkard6te sz6l6
biintedenr el661et, illetve 4nnak igazol6sa, hogy a p6ly6z6 nem 6ll fi
batillya alatt.

A p i,Iy 6zat r6s zek6pt benyirjtand6 dokumentumok, ir atok, igazolhs ok:

szakmai Qn6letrajz,
az tnt6z46ny vezet6.s6re, fejlesztls6te vonatkoi;6, a magasabb vez,et6r
sz6l6 5 6ves vezet6si program,
6r6nyes kratos6gi etkolcsi btzonyiw|ny,

^ 
vegzettql,get, szal<k6pzefts6get, gyakodatot rgazol6 oklratok

nytlatkozat arr6l, hogy a p6ly6zo hozz6j6rvl a pilyizai anyagh,an

adatainak a p 6ly 6z att eljfu fs s al o s s z e fiigg6 s b e,n s z iiks 6ge s kez el6 s 6 h ez,

el5zetes kotelezetts6gvillful6s arta, hogy a .p6ly6z6 
^z 

egyes
kotelezettrs6gekr5l szolo 2007. 6vi CLII. torv6ny szerint a magasabb
ell6t6s6ta rnegbizdst megel6z5en vagyonnyila tkozatot tesz;

r nyilatko z+tot 
^116l, 

hogy a piiyAz6 a vezet6T megbrz5sr6l sz6lo el<iterj
nyilt vagy zfut iil6sen kivAnja -e.

A magasabb vezet6 heosztis megbtzdsra beny(rjtott p6l1'6z.at t6.sz6t k6pez6 v<>zet6

vezet6si programmall kapcsolatosan 4 koznevel6si tcirv6ny alaplilnv6Iem6nye:z4

kialakitott v6lem6ny 6s a v6lem6ny knlal,;ltS,s6val kapcsoilatos szavaz6s eredmr3nye

nyilv6nos adat, amely a koznevel6si int6zm6ny honlapj6n kozz6t6tehe keriil.

A p 6ly 6z at b enyrii t{s 6 nak hathtide j e : 2 018. o kt6 b e r 26.

A p6ly6zai kiir6ssal kapcsolatosan to.v6bbi iurforrrrilct6t . . ... . .. ny:6ijt, a +
telefonszimon.

A pi"Iy fizatok b eny$itis 6nak m6 dj a:

I

I

I

I

I

I

I

Szem6lyesen-v^gy postai iton,az erqdeti pllyizaldanyaglrtragyvizsony I(ozs6g nyz^t^

/ 1L-

EeIel az

f,Itator

'1992.6vi
a p,edag6gusok

6vi)OOilII.
II.30.) Korm.

foglalkozis
i gyakorlat;
irozatlan id6re,

6leg pedag6gus

eltiltds

idej6re:

t szem6lyes

lbbit6s6hoz:
y{atkozat-t6teh

beoszt6s

t6.s tdtgyal6s6r

Ptogfam, a

jogosultak 6ltal

koz6rdekb6l

88 515-217-es



la /'.1-.,....... / 2Ot8

)) - 
^ 

borit6kon

ilyizat"

atin.ak

p6.ly6zatot

hatitideje:20L8. okt6ber 31.

A,pillyhzai kiir6s tpv6bbi kozz6t6tel6nek helye, ideje:

I

I

e rozrcAllAs

Felel6s:

Kiizremiikridik:

Hathrid6:

t6si 6s I{ultu16hs I{ozlciny - 2018.
.hu internetes oldal -- 201,8.

ikilisi id6pontia: 201 8.

Szenger Istv6n B6,ltnt polgirmest.er

Szinesi Erna Bszter jegy z6

20 1 8. (p iiy 6z 4t megtr elentet6 s e

5zs6g Onkormfinyzatinak k6pvisel6.- testtlete a rrKii
It biztosit6 6ltal6nos iskola kiStzethaththnak

iav4slat" cimfi el6terjeszt6st megtilrgyalta 6s a

6. Iskolai kii thatdrok v6lerp6nyezflse 2019 /202.0 tan6v

Istv6n B4lint polg6tmestet

Szenger Istvin B

Az eddigr 6vekt6l e Vig6nlpEtend csatlakozott a Nagyvilzsonyi iskc,la 'zhez, eddig
Monostorapitthoz

Szenger Istvin B6lin polg6tmester ri1, mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan hozz6,sz6l6,s
nem hangzott el, az Ste4esztett hat$rozatt javaslatot szavazisra feltetiesztefi-e.

Jelen 16v5 k6 tiileu tagok sl6ma:3 f6
Dont6shozatalban 16, t vev6k sz6ma:3 f6

Pula kcizs6g O inyzatinak k6pvisel5 - testiilete a napirenddel n3
szavazattal, elTens z^t 6.s t^rt6zkod6s n6lkiil a kovetkez(i hatirozatilthozta:

48 / 2018.(IX.28.) k6pvisel6-testiileti hathtozat

lgen

Pula

felv6

5 dcint6st hozta:

10



Pula

hogy

N

ti{6st 17:31 6takot zirta.

k k6pvisel6 -testiilete i6v6hagyta,
Pula I(ozs6g tkoz6s6ban a kotele:26 felv6telt biztosit6

altala iskola a 037 31 OM azonositisu - Nagyvizsonyi I{nizsi
P6l 6met Ne Nyelvoktat6 AltallLnos Iskola (829 1

1).

a

Onkor

a / I /2oI8

napirendi

- testiileti

ny, Iskola

Fele nger Iswdn Bdlint po'Igdrmester

I

7. Egy6b aktu tigyek

Holczet Balfizs

A buszmeg6ll6kkal tban vol egy egyeztet6s, milyen dcint6s sziiletett?

Szenger Istv6n

Azon az egyeztet6se nem volt ott, kot6bban rn6r 6t lett besz6lve tewez6vel.
mit szeretn6nek, Iegyen. A

3z elhelyez
r6m fel6li oLda.ka egy iiveges

Tapolca fel6li oldalt mett minden koznii ott megy.A buszvir6
akad6lymentesit6se egy t kerii{ sor.

Szenget Istv6n t polg6rmester mivel tobb k6rd6s, hozzisz6l6s, javaslat

pontta nem volt, telt 6s az aktiv munhit,mald a nyilv6nos k€

Iim.f.

Sze lstvi
po

1,1



Felolvasólap 
 

Ajánlatkérő neve: Pula Község Önkormányzata 
 
Székhelye: 8291 Fő utca 32 
Képviseli: Szenger István Bálint 
Számlaszám: 73200017-10000300-00000000 
Törzsszám: 431451 
Adószáma: 15431459-1-19 
Statisztikai számjel: 15431459-8411-321-19 
Telefon/fax: 06302175865 
 
 
Ajánlat tárgya: 
 
TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00027 azonosítószámú „Faluház energetikai korszerűsítése ” című, 
valamint az 353 034 igénylés azonosítóval rendelkező (353034 ebr42 azonosító számon 
nyilvántartott) „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” pályázati 
kiírás keretében megvalósuló háziorvosi rendelő felújítása és akadálymentesítésre kapott 
támogatás közbeszerzési eljárásának teljes körű lebonyolítása megbízási szerződés alapján, a 
pályázati útmutató, és vonatkozó egyéb jogszabályok betartása mellett alapján. 
 
TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00027Faluház energetikai korszerűsítése 

Megnevezés Nettó ár  ÁFA (AAM) Bruttó ár 

közbeszerzési eljárásának teljes 
körű lebonyolítása 

250.000 Ft 67.500 Ft 317.500 Ft 

Összesen 250.000 Ft 67.500 Ft 317.500 Ft 

 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen, elektronikus 
úton 353034 ebr42 azonosító számon nyilvántartott projekt 
 

Megnevezés Nettó ár  ÁFA (AAM) Bruttó ár 

közbeszerzési eljárásának teljes 
körű lebonyolítása 

250.000 Ft 67.500 Ft 317.500 Ft 

Összesen 250.000 Ft 67.500 Ft 317.500 Ft 

 
Egyúttal nyilatkozunk, hogy  

 az ajánlatkérésben szereplő feltételeket megismertük, 

 az ajánlatkérésben szereplő feladatok ellátására megfelelő szakértelemmel 
rendelkezünk, a szükséges kapacitások rendelkezésre állnak, 

 nem állunk csőd, felszámolás, vagy végelszámolás alatt. 
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Ajánlattevő neve: Tóth Csaba EV (4520106) 
 
Ajánlattevő székhelyének címe: 6065 Lakitelek, Béke u. 21. 
 
Ajánlattevő levelezési címe: tothcsaba2017@outlook.hu 

Ajánlattevő adószáma: 61476020-2-51 

Ajánlattevő telefonszáma: +36 20 421 8521 

Kapcsolattartó neve: Tóth Csaba 

 
Nettó (HUF)      500.000 
 
Áfa (HUF)             135.000 
 
Mindösszesen (mindkét projekt) bruttó:  635.000 
azaz, bruttó hatszázharmincötezer Ft. 
 
 
1. Alvállalkozó neve:  

Alvállalkozó címe:  …………………. 

Alvállalkozó adószáma:  …………………. 

Alvállalkozó telefonszáma:  …………………. 

 

 

Kelt: Lakitelek, 2018.09.26. 
 

  
  .........................................  
        (cégszerű aláírás) 
 
Ajánlat érvényessége minimum 60 nap. 
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Scanned bv CamScanner

Erna
Typewritten Text
1. napirend



Erna
Typewritten Text
2. napirend



Erna
Typewritten Text
2. napirend



ACRIDA  

Természetvédelmi Kutató Betéti Társaság        Székhely: 8300 Tapolca, Deák Ferenc u. 7. 

Postacím: H 8200 Veszprém, Stadion u. 28/A fsz. 2. 
                                                                       telefon: 06-20-3489345    •    e-mail: kenyeres.zol@gmail.com    •    fax: 88-785-023       
 

 

Tapolca, 2018. szeptember 13. 

 
Tárgy: Árajánlat 

 
 

AJÁNLATI ADATLAP 

 

 
I.  Ajánlattevő adatai: 

Név: ACRIDA Bt. 
Képviseli: Dr. Kenyeres Zoltán Tamás, ügyvezető 
Székhely: 8300 Tapolca, Deák F. u. 7. 
Adószáma: 21420551-2-19 
 

II.  Ajánlati ár az Ajánlatkérésnek megfelelő tartalommal: 

        

 
Megnevezés 

Mennyiség 
(db) 

Bruttó 
egységár  

(Ft) 

Nettó ár 
(Ft) 

ÁFA 
(Ft) 

Bruttó ár 
(Ft) 

Ásó, csákány, balta, ágvágó, 
talicska 

2 22 000 34 641 9 359 44 000 

Lapát, vödör 5 3 000 11 809 3 191 15 000 
Fűrész 1  4 000 3 149 851  4 000 
Védőkesztyű 30 pár 300 7 086 1 914 9 000 
Rönkbútor – pad (1,6 m) 4 54 000 170 057 45 943 216 000 
Rönkbútor – asztal (1,6 m) 1 81 000 63 771 17 229 81 000 
Fa védőkorlát (20 folyóméter) 1 26 000 20 470 5 530 26 000 
Fa palló átjáró (2×1,5 m) 1 26 000 20 470 5 530 26 000 
Ismertető táblák fa tartószerkezete 2 80 000 125 968 34 032 160 000 
Őshonos gyümölcsfa csemeték, 
bokrok, évelő virágok 

10 3 000 23 622 6 378 30 000 

Kerékpártartó állvány (fém) 1 22 000 17 323 4 677 22 000 
Gépi tereprendezés 4 óra 15 000 47 244 12 756 60 000 
Kőtömbök szállítása, daruzása 5 20 000 78 740 21 260 100 000 
Geológiai bemutató tervezése 30 óra 6 000 141 714 38 286 180 000 
Információs tábla készítése 2 120 000 188 952 51 048 240 000 

Mindösszesen:   1 213 000 
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III.  Nyilatkozatok: 

Ajánlattevőként az ajánlati adatlap kitöltésével és aláírásával nyilatkozom, hogy  

- az ajánlatkérésben foglalt feltételeket megvizsgáltam, azokat elfogadom és az 
ajánlatban foglalt tevékenység ellátását a fentebb rögzített ajánlati áron vállalom; 

- ajánlatom érvényességét az ajánlat leadásától számított 90 napig fenntartom; 

- az általam képviselt ajánlattevő az ajánlat benyújtásakor nem áll csődeljárás, 
felszámolás és végelszámolás alatt, nem folyik ellene végrehajtási eljárás, adószáma 
nincs felfüggesztve, nincs köztartozása és nem áll az ajánlatkérésben esetlegesen 
meghatározott kizáró okok hatálya alatt; 

- az elmúlt 3 évben az általam képviselt ajánlattevő képviselői nem jártak el az 
Ajánlatkérő, ill. jogelődei ellen indított eljárásban az ellenérdekű fél képviselőjeként 
vagy megbízottjaként, valamint ilyen eljárást nem indítottunk, továbbá nem fejtettünk ki 
az Ajánlatkérő, ill. jogelődjei érdekeivel ellentétes tevékenységet; 

- nyertességem esetén kész és képes vagyok az ajánlatomban, valamint az 
ajánlatkérésben előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és 
teljesítésére/ a megrendelés teljesítésére, az ajánlat tárgyának végrehajtásához szükséges 
tevékenység vonatkozásában szakmai és jogi eltiltás alatt nem állok; 

- az ajánlatban szereplő feladatok ellátására a bevonni szándékozott szakemberek (saját 
munkavállalók, vagy alvállalkozók) rendelkeznek a jogszabályok szerinti 
jogosultságokkal. 

 
 
 

Tisztelettel: 
 

    
Dr. Kenyeres Zoltán Tamás 

     ügyvezető 
     Acrida BT.               
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Tárgy: Árajánlatkérés eszközbeszerzésre és szolgáltatások megvalósítására (EFOP-1.5.2-16-2017-
00032.Humán szolgáltatások fejlesztése pályázathoz) 

Ajánlat kérő: Pula Község Önkormányzata 

Ajánlattétel határideje: 2018. 09.18. kedd 16.00  

 

Tisztelt Vállalkozó! 

A tárgyi pályázat keretében megvalósuló projektünkhöz, az alábbi eszközök beszerzésére és 
szolgáltatásokra kérünk árajánlatot: 

1, Eszközök beszerzése:     

Ásó, csákány. balta, ágvágó, talicska   2-2 db 
Lapát, vödör     5-5 db 
Fűrész      1 db  
Védőkesztyű      30 pár  
1,6 m hosszú rönkasztal+ 4 db pad     
Fa védőkorlát     20 m 
Fa palló átjáró      2*1,5 m 
Ismertető tábla, fa tartószerkezetre  2 db 
Őshonos facsemeték, bokrok, virágok 
Kerékpártartó állvány, fém    2 db 
 
2,  Szolgáltatások: 
 
Gépi tereprendezés 4 munkaóra 
Kőtömbök szállítása, darus elhelyezése 
Geológiai bemutató tervezése (30 mérnökóra) 
Információs anyag, tábla elkészítése, nyomdai munka 

 

Ajánlattétel helye: e-mailen, a polgarmester@pula.hu címre, vagy személyesen az önkormányzati 

hivatalban, vagy postai úton. (Postai út esetén az ajánlattételi határidőig meg kell érkezni az 

ajánlatnak.)  

Elbírálás szempontja: legalacsonyabb ajánlati ár 

Kérjük ajánlatukat az alábbi, „ajánlati adatlapon” megküldeni szíveskedjenek! 

 
Pula, 2018. 09.11.  
 

Köszönettel: 
 

Szenger István Polgármester 
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AJÁNLATI ADATLAP 

 

 
I. Ajánlattevő adatai: 

Név: LocArt Kft. 

Képviseli: Kovács Péter ügyvezető 

Székhely: 9176 Mecsér, Fő u. 31. 

Adószáma: 12422531-2-08 

 

II. Ajánlati ár az Ajánlatkérésnek megfelelő tartalommal: 

        

 
 

Mennyi-
ség  

Bruttó 
egységár  

 

Nettó ár 
 

ÁFA 
 

Bruttó ár  

 
Megnevezés 

 
(db) 

 
(Ft) 

 
(Ft) 

 
(Ft) 

 
(Ft) 

Ásó, csákány, balta, ágvágó, talicska 2 32 500 51 174 13 826 65 000 

Lapát, vödör 5 4 000 15 746 4 254 20 000 

Fűrész 1 7 500 5 905 1 595 7 500 

Védőkesztyű (pár) 30  500 11 809 3 191 15 000 

Rönkbútor; pad (1,6 m) 4 56 250 177 143 47 857 225 000 

Rönkbútor; asztal (1,6 m) 1 84 000 66 133 17 867 84 000 

Fa védőkorlát (20 méter) 1 40 000 31 492 8 508 40 000 

Fa palló átjáró (2 × 1,5 m) 1 35 000 27 555 7 445 35 000 

Ismertető táblák fa tartószerkezete 2 90 000 141 714 38 286 180 000 

Őshonos gyümölcsfa csemeték, 
bokrok, évelő virágok 

10 3 000 23 619 6 381 30 000 

Kerékpártartó állvány (fém) 1 20 000 15 746 4 254 20 000 

Gépi tereprendezés (óra) 4  13 750 43 301 11 699 55 000 

Kőtömbök szállítása, daruzása 5 24 000 94 476 25 524 120 000 

Geológiai bemutató tervezése (óra) 30  5 500 129 904 35 096 165 000 

Információs tábla készítése 2 110 000 173 206 46 794 220 000 

Mindösszesen:   1 281 500 
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III. Nyilatkozatok: 

Ajánlattevőként az ajánlati adatlap kitöltésével és aláírásával nyilatkozom, hogy  

- az ajánlatkérésben foglalt feltételeket megvizsgáltam, azokat elfogadom és az ajánlatban foglalt 
tevékenység ellátását a fentebb rögzített ajánlati áron vállalom; 

- ajánlatom érvényességét az ajánlat leadásától számított 90 napig fenntartom; 

- az általam képviselt ajánlattevő az ajánlat benyújtásakor nem áll csődeljárás, felszámolás és 
végelszámolás alatt, nem folyik ellene végrehajtási eljárás, adószáma nincs felfüggesztve, nincs 
köztartozása és nem áll az ajánlatkérésben esetlegesen meghatározott kizáró okok hatálya alatt; 

- az elmúlt 3 évben az általam képviselt ajánlattevő képviselői nem jártak el az Ajánlatkérő, ill. 
jogelődei ellen indított eljárásban az ellenérdekű fél képviselőjeként vagy megbízottjaként, 
valamint ilyen eljárást nem indítottunk, továbbá nem fejtettünk ki az Ajánlatkérő, ill. jogelődjei 
érdekeivel ellentétes tevékenységet; 

- nyertességem esetén kész és képes vagyok az ajánlatomban, valamint az ajánlatkérésben előírt 
feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére/ a megrendelés teljesítésére, 
az ajánlat tárgyának végrehajtásához szükséges tevékenység vonatkozásában szakmai és jogi 
eltiltás alatt nem állok; 

- az ajánlatban szereplő feladatok ellátására a bevonni szándékozott szakemberek (saját 
munkavállalók, vagy alvállalkozók) rendelkeznek a jogszabályok szerinti jogosultságokkal. 

 

 

Kelt, Mecsér 2018. 09. 13. 

          

         Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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                                                   PULA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

                      8291 Pula, Fő u. 31. 
                      Tel./fax: 88/505-400 

 
 
 
Szám:     ….... / 2018. 
 
   
      
      
    
                                       
          
           
           
        
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Pula község Önkormányzat képviselő-testületének  
2018. szeptember 28-ai soron következő nyilvános ülésére 

 
 

 
 
 
 
 

Tárgy :  Részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2018/2019.évi fordulójában 

Előadó:  Szenger István Bálint polgármester 
 
Előkészítő:   Szinesi Erna Eszter jegyző 
 
 
A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.                      
 

Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:  
Szinesi Erna Eszter 

jegyző 
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Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! 

 
Pula község Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
keretében a tavalyi 2017/2018. tanévben - önként vállalt feladatként – rendszeres anyagi 
segítséget nyújtott a felsőoktatási intézményekben tanuló, hátrányos szociális helyzetű pulai 
hallgatóknak.  
A helyi önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel 
önkéntes, a csatlakozáshoz az EPER-Bursa rendszerben történő regisztráció szükséges. A 
regisztrációt követően a rendszerből le kell tölteni az Általános Szerződési Feltételek 1. sz. 
mellékletét képező „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis 
használatáról” című dokumentumot, melynek eredeti, aláírt, lepecsételt példányát kell 
megküldeni a Támogatáskezelő részére. A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2018. 
október 3. 
 
A pályázat kiírásának határideje: 2018. október 5.  
A pályázatok benyújtási határideje: 2018. november 6.  
A pályázati kiírást az önkormányzat a helyben szokásos módon teszi közzé (az önkormányzat 
honlapján, Hiredtőtáblák).  
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben a pályázónak is regisztrálnia szükséges. A 
személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell 
az önkormányzatnál benyújtani. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az 
EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. 
Az önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben érkezteti, ellenőrzi, elbírálja a beérkezett 
pályázatokat, és bírálati döntését a rendszerben rögzíti 2018. december 6-ig. 
 A pályázat eredményét (a támogatottak számát és a megítélt összeget) 2018. december 10-ig az 
önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza, és az EPER-Bursa rendszeren 
keresztül elektronikusan vagy postai úton, írásban értesíti a pályázókat a döntéséről, valamint 
döntésének indoklásáról. 
 
Az önkormányzat az általa támogatott és nem támogatott pályázók, valamint a pályázatból kizárt 
pályázók eredeti döntési listáit a kötelező mellékletekkel együtt eljuttatja a Támogatáskezelő 
részére 2018. december 7-ig.  
  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Bursa Hungarica 2019. ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) 
bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők 
részesülhetnek.  
A pályázók köre a következő: 
 
„A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási 
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, 
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat.  
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét 
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019 őszén már nem áll 
fenn, úgy a 2019/2020. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 
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Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a 
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának 
feltétele, hogy a 2018/2019. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói 
jogviszonnyal rendelkezzen. 
 
„B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű (a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve 
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, 
érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.  
 
A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 
2019/2020. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 
2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik. 
 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 

 a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgatója 

 doktori (PhD) képzésben vesz részt 
 kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói 

képzésben vesz részt.  
 
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik.  
 
Az ösztöndíj időtartama: 

„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2018/2019. 
tanév második féléve és a 2019/2020. tanév első féléve) 
„B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 
2019/2020. tanév, a 2020/2021. tanév és a 2021/2022. tanév) 

A Bursa Hungarica pályázat alapja a helyi önkormányzat „Csatlakozási nyilatkozat”-ban (1. sz. 
melléklet) megerősített részvétele, s a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatához történő csatlakozás 
feltétele, a pénzügyi alap biztosítása. A fentiekben jeleztük, hogy az esélyegyenlőség 
megteremtéséért a szociális helyzetük miatt rászoruló fiatalokat célozza meg az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által újból meghirdetett pályázat. A pályázat kiírása a Képviselő-
testület hatásköre. A beadott egyéni pályázatok elbírálása – Pula Község Önkormányzatának 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet 6.§ e) 
pontja alapján - képviselőtestület hatáskörébe tartozik.  
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 
 

Hat á ro zat i  j ava s la t  
...../2018.(IX.25.) képviselő-testületi határozat 

Pula Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Részvétel a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018/2019.évi fordulójában” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza. 

1. Pula Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához. 

2. A képviselő-testület az ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójának általános feltételeit 
elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a folyósítás során 
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozáshoz szükséges 
Nyilatkozatot aláírja, s a jegyző közreműködésével megtegye a szükséges intézkedéseket a 
pályázat kiírására és elbírálására. 

4. Pula Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, tegyen 
intézkedést annak érdekében, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe az ösztöndíjak 
fedezete betervezésre kerüljön. 

 
Felelős:  „Csatlakozási nyilatkozat” megküldése, a pályázat kiírása: polgármester 
 

 
Határidő:    „ Csatlakozási nyilatkozat” megküldésére:  2018. október 3. 

A pályázat kiírására:  2018. október 5. 
  A pályázat elbírálására:     2018. december 6. 
  Pénzösszeg biztosítása:   2019. évi költségvetés tervezésekor 
 
 
Pula, 2018. szeptember 17. 
      
 
 

Szenger István Bálint 
polgármester 
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                      8291 Pula, Fő u. 31. 
                      Tel./fax: 88/505-400 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Pula község Önkormányzat képviselő-testületének  
2018. szeptember 28-ai soron következő nyilvános ülésére 

 
 

 
 
 
 
 

Tárgy : Tájékoztatás óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó 
pályázati kiírásról 
 

 
Előadó: Szenger István Bálint polgármester 
 
Előkészítő:   Szinesi Erna Eszter jegyző 
 
Meghívott: - 
 
A döntés meghozatala minősített többséget igényel.                      

 
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:  

 
 

Szinesi Erna Eszter 
jegyző 
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Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! 
 

 
A Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsöde vezetője jelezte kedvezményes nyugdíjba vonulását 
2019. július 22. napjával. Sthálné Belecz Hajnalka óvodavezető asszony vezetői megbízása 2019. 
augusztus 15-én járna le.  
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B.§ 
(1) bekezdése értelmében a magasabb vezető beosztás ellátására szóló megbízásra pályázatot kell 
kiírni.  A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki. A pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: KR) 21-22.§-ai alapján a magasabb vezetői megbízást az év során bármikor öt évre 
kell adni. 
 
A jogszabályok – köztük a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 67.§ (1) bekezdése – 
meghatározzák az intézményvezetői megbízás feltételeit, melyeket a határozati javaslatban 
szereplő pályázati kiírás tartalmaz. A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási 
feladatokat ellátó szerv, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán (Közigállás) 
kell közzétenni. A pályázatok benyújtási határideje a közzétételtől számított harminc napnál 
rövidebb nem lehet. 
 
Ha önkormányzat a fenntartó, úgy a székhelyén, a helyben szokásos módon is köteles közzétenni 
a pályázati felhívást, ezért azt a határidő feltüntetésével a község honlapján is meg kell jelentetni. 
Emellett a KR. 22.§. (6) bekezdése szerint az intézményvezetői pályázati felhívást a minisztérium 
hivatalos lapjában, az Oktatási és Kulturális Közlönyben is közzé kell tenni.  
A Kjt. 20/A.§ (6) bekezdése értelmében a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a 
pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási 
jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú szakértői bizottság hallgatja meg. A fenti 
szabályra tekintettel az októberi képviselőtestületi ülést megelőzően rendkívüli ülésen hallgatja 
meg a jelölteket. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásbeli véleményét 
mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül vagy első ülésén dönt a vezetői 
megbízásról. 
 
 
Tekintettel arra, hogy a KR 23.§. (8) bekezdése szerint a véleményezési határidő lejártát követő 
harminc napon belül kell elbírálni a pályázatot, a képviselőtestület 2018. október 30-ai ülésén 
javaslom a magasabb vezetői megbízásról szóló előterjesztés tárgyalását. 
 
Kérem a Tisztelt képviselőtestületet, hogy a tájékoztatást fogadja el. 
 
Nagyvázsony, 2018. szeptember 21. 
 
 
 Szenger István Bálint 
 polgármester 
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NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 
pályázatot hirdet 

 
Intézményvezető (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. November 1 napjától 2023. augusztus 31. napjáig. 

 
A munkavégzés helye: 
Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde 8271 Nagyvázsony Petőfi u. 13-15. 
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 

megtartására 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 eltiltás 
hatálya alatt.  

 
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz, 
 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére 

szóló 5 éves vezetési program, 
 érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
 a végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolata, 
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 nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához; 

 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 tárgyalását 
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. október 26.  
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt ……………. nyújt, a +36 88 515-217-es 
telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
Személyesen vagy postai úton, az eredeti pályázati anyag Nagyvázsony Község Önkrományzata 
Polgármestere részére történő megküldésével (8271 Nagyvázsony Kinizsi P. u. 96.).) – a 
borítékon feltüntetve a „Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde” és az „Óvodavezetői 
pályázat” megjelölést.  
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot Nagyvázsony Község Önkormányzatának 
képviselőtestülete dönt a megbízásról. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 Oktatási és Kulturális Közlöny – 2018.  
 www.nagyvazsony.hu internetes oldal – 2018.  

 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. 
 
Felelős:   Fábry Szabolcs János polgármester 
Közreműködik:  Szinesi Erna Eszter jegyző 
Határidő:   2018. (pályázat megjelentetése) 

 








