JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 1-jei
soron kívüli ülésén.

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
Botka Sándor alpolgármester
Baumgartner József, Benedek János,
Bunduláné Balázs Mária, Korbely Gábor,
Maczkó Tibor, Szerencsés Tibor és
Urlauberné Horváth Éva – képviselők,
Kiss Tibor önkormányzati kft ügyvezető.

Távolmaradt: dr. Muskó Zsolt képviselő.

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 10 fő testületi tagból
9 fő jelen van, így az ülés határozatképes.

Az ülést megnyitja.

Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg.

--------

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendet fogadja el:
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NAPIRENDI

JAVASLAT

1.) Kisszállás Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló – többszörösen
módosított – 2/2009.(II.26.) számú rendeletének módosításáról
Előadó: Kispál István polgármester
2.) Kisszállás Önkormányzati Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadása
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
3.) Leader pályázatok során megvalósuló fejlesztésekhez beérkezett műszaki ellenőri
ajánlatok elbírálásáról
Előadó: Kispál István polgármester
4.) Előterjesztés a Leader - Falufelújítási pályázat közbeszerzési ajánlattételi felhívásáról
Előadó: Kispál István polgármester
5.) Előterjesztés az országgyűlési
tagjainak megválasztásáról

képviselőválasztás

Szavazatszámláló

Bizottság

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
6.) Előterjesztés a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező célok
meghatározásáról
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
7.) Előterjesztés a Bácsalmási Vágta Nemzeti Vágta Előfutamára történő benevezéséről
Előadó: Kispál István polgármester
8.) Előterjesztés a buszváró épület bérbeadásának bérlő változásáról
Előadó: Kispál István polgármester
9.) Képviselői kérdések, interpellációk

______________________________
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Kisszállás Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló –
többszörösen módosított – 2/2009.(II.26.) számú rendeletének módosításáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Elmondja, az önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolójának pontos és
időben történő elkészítése érdekében megragadva az utolsó lehetőséget az önkormányzat
2009. évi költségvetési rendeletét módosítani szükséges. A módosítások azon előirányzat
változásokat tartalmazzák, amelyek a november 30-i testületi ülés óta bekövetkeztek. Az
írásos előterjesztés részletesen és pontosan tartalmazza a változásokat, ezért javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletét a
mellékletben foglaltak alapján módosítsa. Tájékoztatja ugyanakkor a Képviselő-testületet,
hogy a Magyar Államkincstártól a mai napig nem érkezett meg az egyeztető táblázat, mely az
elmúlt évi állami támogatásokat tartalmazza.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet, melyet elfogadásra
javasol a Képviselő-testületnek.
----------A Képviselő-testület 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:
Kisszállás Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
3/20010.(III.01.)
RENDELETE
A Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
szóló 1/2009. (II.19.) számú rendeletének módosításáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 65. §. és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 138. §.
(1) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Községi Önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló többszörösen módosított 1/2009. (II.19.) számú rendeletét az alábbiak
szerint módosítja.
1. §.
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A R. 2.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul.
„2.§. (2) Kisszállás Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének
bevételi főösszegét
állapítja meg,

414.056 Ft-ban

ezen belül:
Működési bevételek
Sajátos működési bevételek
- helyi adók
- átengedett központi adók
- egyéb sajátos folyó bevételek
Központi költségvetésből kapott közp. támogatás
- normatív állami hozzájárulás
- normatív kötött felhasználású támogatás
- központosított előirányzat
- egyéb költségvetési támogatások
- működésképt. önk. egyéb támogatása
Támogatásértékű bevételek
Átvett pénzeszközök
Adott kölcsönök visszatérülése
Ingatlan értékesítés
Államkötvény értékesítés
Üzemeltetésből származó bevétel
Működési hiány pótlására hitelfelvétel
kiadási főösszegét
állapítja meg,

35.896 e Ft
28.434 e Ft
97.501 e Ft
1.753 e Ft
98.875 e Ft
48.278 e Ft
12.614 e Ft
10.196 e Ft
3.500 e Ft
26.472 e Ft
3.839 e Ft
124 e Ft
4.000 e Ft
4.560 e Ft
2.600 e Ft
35.414e Ft
414.056 e Ft-ban

ezen belül:
- a működési kiadásait
a kiadáson belül:
- személyi juttatás
- munkáltatót terhelő járulékok
- dologi kiadások
- pénzeszköz átadás
- támogatásértékű működési kiadás
- szociális ellátások
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- működési célú hiteltörlesztés
Felhalmozási kiadások
Fejlesztési célú hiteltörlesztés

393.432 e Ft
140.547 e Ft
41.682 e Ft
114.298 e Ft
1.008 e Ft
20.314 e Ft
46.690 e Ft
1.326 e Ft
27.567 e Ft
17.660 e Ft
2.964 e Ft

Az önkormányzat az éves engedélyezett létszámkeretet 64 főben, 2009. december 31-én 47
főben határozza meg.
2. §.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
_____________________

5

2. Kisszállás Önkormányzati Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadása
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kiss Tibor: Kiegészítésként elmondja, hogy a kft 2010. évi üzleti tervéről szóló előterjesztés a
kft felügyelő bizottsága, valamint az önkormányzat pénzügyi bizottsága is részletesen
megtárgyalta mind a kiadások, mind a bevételek szempontjából. Elmondja, hogy a kft a 2009.
évben úgy tudta a kiadásait és bevételeit összehangolni, hogy az előzetes számítások alapján a
kft nem lett veszteséges, és sikerült megőriznie az önkormányzat által biztosított alapítási
törzstőkéjét. A kft 2010. évi üzleti terve a 2009. évi tényadatok alapján került összeállításra.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést. A bizottság részéről kemény kritikát
kaptak ugyan a kft karbantartó műhelyében dolgozók, mind a munkához való hozzáállásuk,
mind a műhely általi kiadások nagyságrendjének és a bevételek elmaradásának
szempontjából, de a bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy ezt figyelemfelkeltés és tanúság
levonása érdekében tette, hogy az elkövetkezendőkben erre fokozottan oda kell figyelni és
ezen pozitív irányban kell változtatni. Mindazonáltal a bizottság az előterjesztésben szereplő
önkormányzati kft 2010. évi üzleti tervét elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kispál István: Elsőként is szeretné kihangsúlyozni, hogy az önkormányzat azzal a céllal,
annak az érdekében hozta létre a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú kft-t, hogy az
önkormányzat saját magán tudjon segíteni. Segíteni az önkormányzati beruházások
lebonyolításában, mint alvállalkozóként történő bejelentkezés, a lakosság részére történő
szolgáltatások – mindenféle javítás, festés, felújítás, zöldterületek és konyhakertek művelése –
biztosítása térítési díj ellenében.
Viszont azt is figyelembe kell venni, hogy a kft az önkormányzati intézményeket ellátó
szervezet jogutódjaként az ellátó szervezetben dolgozókat alkalmazza, amely személyek
munkához való hozzáállásán, szemléletén pozitív irányban változtatni szükséges ahhoz, hogy
a kft megfelelően működhessen. Jelenleg a karbantartó műhely az, amely a kft-ben a kiadások
nagy részét képezik és konyha az a részleg, amely a bevételt profitálja. A követezőkben arra
kell hangsúlyt fektetni, hogy a konyha mellett a karbantartó brigád is bevételt hozzon a kftnek. A 2010. évben a konyha esetében további plusz bevételt fog jelenteni az, hogy március
1-től a hétvégi melegételt helyben fogják előállítani, így a tanyagondnoki szolgálatnál is
vissza fog csökkenni a túlóra a vidékről történő hétvégi ételszállítás megszűnésével.
Ceglédi Zoltánné dr.: Meglátása szerint a kft első éve igen sok tanúságot enged levonni arról,
hogy az önkormányzati intézmények hogyan, miként tervezik és végeztetik el az év során
felmerülő problémákat, hiszen a kft megalakulásával minden kiadás forintosításra került. A
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kft egy előre tervezett ütemterv szerint végzi a feladatait, de tudjuk, hogy az önkormányzati
intézmények szinte mindegyike inkább nagyobb, mint kisebb felújításra szorulnak és igenis
jelentkeznek időközben olyan feladatok, amelyeket előre tervezni nem lehet. Erre igen jó
példa a novemberben gondozási központnál bekövetkezett csőtörés. Ilyen esetekben a kft-nek
azonnal kell helytállni és a hibát elhárítania. Ezek mind előre be nem tervezhető feladatok.
Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a kft-nek ez volt az első éve és bár nyereséget
még nem tudott előállítani, de azt már ki tudta gazdálkodni, hogy a törzstőkéjét nem élte fel,
az teljes egészében megmaradt. Csak példaként szeretné tájékoztatni a Képviselő-testületet,
hogy a Kiskunhalasi Városgazda Zrt szintén 100 %-ban önkormányzati tulajdonú, ahol a zrt
kiadásainak fedezetére csak önkormányzati plusz támogatással tudtak forrás biztosítani.
----------A Képviselő-testület 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
34/2010.(III.01.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás Önkormányzati Kft
2010. évi Üzleti tervének elfogadásáról
Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak alapján
elfogadja a Kisszállás Önkormányzati Kft 2010. évi
Üzleti tervét.
_____________________

3. Leader pályázatok során megvalósuló fejlesztésekhez beérkezett műszaki
ellenőri ajánlatok elbírálásáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, a testület a januári ülésén határozott arról, hogy a
nyertes LEADER pályázatoknál (Faluközpont kialakítása és Általános iskola épületének
tetőfelújítása) során megvalósuló fejlesztések műszaki ellenőri feladatainak ellátására Szakál
György (6400 Kiskunhalas, Markovits M. u. 4.), Gazsó Pál (6724 Szeged, Csongrádi sgt.
94/B.) és Papp Gyula (6400 Kiskunhalas, Vári Szabó I. u. 5.) vállalkozóktól kér ajánlatot.
Mindhárom beruházó benyújtotta ajánlatát a munkálatok elvégzésére, melyek közül árban a
legkedvezőbb ajánlatot Papp Gyula vállalkozó adta, továbbá figyelembe véve az a tényt, hogy
az önkormányzat már korábban is megbízta vállalkozót műszaki feladatokkal, melyeket
minőségileg is kifogástalanul végzett el, ezért javasolja a Képviselő-testületnek Papp Gyula
ajánlatának elfogadását.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztésben szereplő árajánlatokat és a Polgármester Úr
javaslatával megegyezően a bizottság Papp Gyula vállalkozó ajánlatát javasolja elfogadni a
Képviselő-testületnek.
----------A Képviselő-testület 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
35/2010.(III.01.) ÖK

HATÁROZAT

Papp Gyula vállalkozó LEADER pályázatok
műszaki ellenőri ajánlatának elfogadásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület
megtárgyalta az önkormányzati nyertes LEADER
pályázatok (Faluközpont kialakítása és Általános iskola
épületének tetőfelújítása) során megvalósuló fejlesztések
műszaki ellenőri feladatainak ellátására beérkező
ajánlatokat, melyek közül Papp Gyula (6400
Kiskunhalas, Vári Szabó I. u. 5.) vállalkozó ajánlatát
fogadja el.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a
vállalkozási szerződés aláírásával.
_____________________

4. Előterjesztés a Leader - Falufelújítási pályázat közbeszerzési ajánlattételi
felhívásáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, az önkormányzat a januári ülésén határozott arról,
hogy a községben megvalósuló Falufelújítás és fejlesztés (sétányépítés) közbeszerzési
eljárásának lebonyolítására Dr. Géczi József (6723 Szeged, Malom u. 16/B. Fzs 1.) egyéni
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vállalkozót bízza meg. Ezt követően dr. Géczi Úr elkészítette a sétány közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívását, melynek a Képviselő-testület általi elfogadást követően indulhat is a
közbeszerzési eljárás. Az ajánlatételi felhívásban a beruházás befejezésének határideje július
30-ában került meghatározásra, azért, hogy az önkormányzat a pályázati elszámolást mielőbb
lebonyolíthassa és a beruházásra felvett hitelt a lehető legkevesebb ideig vegye csak igénybe.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztésben szereplő közbeszerzési ajánlattételi felhívást,
melyet elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.
----------A Képviselő-testület 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
36/2010.(III.01.) ÖK

HATÁROZAT

LEADER Falufelújítás és fejlesztés (sétányépítés) beruházás
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a LEADER Falufelújítás és fejlesztés
(sétányépítés)
beruházás
közbeszerzési
eljárás
ajánlattételi felhívását az alábbiak szerint határozza meg:
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás

X

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________

Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
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Hivatalos név: Kisszállás

Község Önkormányzata

Postai cím: Felszabadulás

u. 28.

Város/Község: Kisszállás

Postai
irányítószám:

Ország: Magyarország

6421
Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon: 77/557-010,

Címzett: Kispál István polgármester
E-mail: kszallaspolghiv@t-online.hu,

Fax: 77/457-001

77/557-020

kisszallaspolgmester@t-online.hu
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következő címen szerezhetők be:
X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű
Regionális/helyi szintű

Közszolgáltató

X

Közjogi szervezet

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Egyéb

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN

X Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy
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I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN

Víz

Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és
kitermelése

Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz
szolgáltatások

Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Kikötői tevékenységek

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?

igen

nem X

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

A kisszállási településközpont kialakítása.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás

X

b) Árubeszerzés

c) Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória

X Adásvétel

Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen eszközzel,
módon, az ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek
megfelelően

Bérlet

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
Szolgáltatási koncesszió

Építési koncesszió
A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

6421 Kisszállás, 532 hrsz.
NUTS-kód

HU 331

NUTS-kód

•••••

NUTS-kód

•••••
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II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

X

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása

Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma • • •
VAGY, adott esetben, maximális létszáma • • •
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: • • vagy hónap(ok)ban: • •

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Vállalkozási szerződés megkötése a kisszállási településközpont kialakítására.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék
Fő tárgy

További tárgy(ak)

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

45.00.00.00-7

• • • • -• • • • • -•

45.22.37.00-3
45.23.62.50-7
45.23.62.90-9

• • • • -•
• • • • -•
• • • • -•
• • • • -•

• • .• • .• • .• • -•

• • • • -•
• • • • -•
• • • • -•
• • • • -•

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség
szerint több példány használható)
igen
nem X
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre

egy vagy több részre

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)

A kisszállási településközpont kialakítása:
- ellenőrző vizsgálatok 5 db. (talajtömörség)

valamennyi részre
igen

nem X
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- meglévő járdafelület bontása, tükörképzés-tömörítés, térburkolat készítése 930 m2
- járdaszegély 610 m
- aszfalt bontás 32 m3
- 4 db esőbeálló kihelyezése
- 10 db hulladékgyűjtő kihelyezése
- 6 db asztal és pad kihelyezése
- 4 db kerékpártároló kihelyezése
- 105 db gömbakác telepítés
- 105 db japánbirs telepítés.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)

igen

nem X

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: • • vagy napokban: • • • • (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): • •• vagy: • • • és • • • között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük
feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: • • vagy napokban: • • • • (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: • • vagy napokban: • • • • (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés
• • • • / • • /• • (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés
2010/06/30 (év/hó/nap)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

Jótállás az ajánlatban vállalt mértékben. A jótállási idő vállalt mértéke tehát bírálati részszempontot
képez.
Ajánlatkérő jótállási biztosítékot ír elő. A jótállási biztosíték a végszámla benyújtásával egyidejűleg –
annak kiegyenlítési feltételeként – teljesítendő, mértéke a nettó ajánlati ár 5 %-a, felszabadítása az
ajánlattevő által vállalt jótállási idő lejártakor történik. A jótállási biztosíték teljesíthető a Kbt. 53. §
(6) bekezdés a) pontja szerint.
Késedelmi kötbér bruttó 50.000,- Ft /késedelmes nap.
Meghiúsulási kötbér az igazolt teljesítéssel nem fedezett szerződés szerinti nettó ár 10%-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a teljesítés ellenértékét a szerződésben meghatározott
módon és tartalommal való teljesítéstől - a teljesítés igazolás alapján kiállított végszámla alapján számított legkésőbb 60 napon belül átutalással teljesíti az ajánlattevő által megadott bankszámlára a
Kbt. 305.§ (3) bekezdésének megfelelően.
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III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

Ajánlatkérő nem követeli meg, hogy a közös ajánlattevők gazdasági társaságot hozzanak létre, de
közös ajánlattétel esetén a konzorciumi megállapodásban meg kell határozni az együttműködés
formáját, a vezető (képviselő) céget, a feladatok megosztását, valamint nyilatkozatot arra nézve, hogy
a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséggel tartoznak.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben)
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

igen

nem X

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel
kapcsolatban fennállnak a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok.
2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel kapcsolatban
fennállnak a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt kizáró okok.
3. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel
kapcsolatban fennáll a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjában szereplő kizáró ok.
4. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel kapcsolatban
fennállnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)- b) felsorolt kizáró okok.
Igazolási mód: a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján tett nyilatkozat. Tekintettel arra, hogy a Kbt. 250. §
(3) bekezdésének h) pontja előírja, hogy egyszerű közbeszerzési eljárásban a Kbt. 93-97.§-ai
megfelelően alkalmazandóak és ezen visszahivatkozott rendelkezések között szerepel a Kbt. 96.§ (3)
bekezdése is, melynek értelmében a nyertes ajánlattevőnek az eredményhirdetéstől számított 8 napon
belül be kell nyújtania a Kbt. 63. § (2) és (3) bekezdése szerinti igazolásokat. Természetesen
ajánlattevő a kizáró okokat jogosult már az ajánlatában, annak benyújtásakor igazolni.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a
Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pontja alapján
valamennyi
számlavezető
pénzintézeteitől
származó
valamennyi
bankszámlájának
vonatkozásában
az
ajánlattételi
határidőt
megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozatot az
alábbi tartalommal:
– a vezetett bankszámla száma,
– a számlavezetés kezdete,
– számláján sorban állás előfordult-e a
nyilatkozat keltét megelőző egy év során,
ha igen, akkor utoljára mikor.

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó, akinek bármelyik
pénzforgalmi számláján a pénzintézeti nyilatkozat
keltét megelőző egy évben sorban állás volt.

Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak nyilatkozatot kell csatolni
arra vonatkozóan, hogy a megjelölt és
nyilatkozatot tett számlavezető pénzintézeteken
túlmenően más pénzintézeteknél nem vezetnek
számlát.
Amennyiben az ajánlattevő erőforrást nyújtó
szervezetet vesz igénybe a pénzügyi és gazdasági
alkalmassága igazolásához, akkor e szervezetnek,
illetve az ajánlattevőnek a Kbt. 65.§ (4)
bekezdésében foglaltak szerint kell igazolniuk
alkalmasságukat, figyelemmel a Kbt. 4.§ 3/E.
pontjában foglaltakra.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója együttesen
rendelkezzen:
kívánt alvállalkozónak csatolnia kell:
1. a 2007., 2008. és 2009. évek vonatkozásában
1. a Kbt. 67.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a megvalósított építési vagy felújítási munkával
2007., 2008. és 2009. években az építési vagy kapcsolatos referencia munkával (és az erről
felújítási munkával kapcsolatos beruházásai szóló referencia-igazolással), amelyek értéke
ismertetését a Kbt. 68. § (2) bekezdés szerint összesen legalább nettó 20 millió Ft és amelyek
közül legalább 1 db. park vagy köztér
kiállított igazolással;
építéssel/felújítással kapcsolatos;
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2. a Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja alapján a 2. legalább 1 db. 200 literes betonkeverővel és
teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, legalább 1 db. fűnyíró géppel.
berendezések, műszaki felszereltség ismertetését,
nem saját tulajdonú gépek esetén a rendelkezésre
3. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű vezető
állás formájának megjelölésével;
tisztségviselővel, továbbá a munka elvégzésének
3. a Kbt. 67. § (2) bekezdés c) és e) pontjai idejére a 290/2007. (X. 31.), illetve a 244/2006.
alapján vezető tisztségviselőjének megnevezését (XII. 5.) Korm. rendeletekben előírt, legalább 1
és képzettsége ismertetését a képzettség fő, min. 5 év műszaki vezetői szakmai
igazolásául szolgáló okirat egyszerű másolatával, gyakorlattal rendelkező személlyel, aki legalább
továbbá
a
teljesítésbe
bevonni
kívánt „A” típusú felelős műszaki vezetői jogosultsággal
szakembereinek megnevezését, képzettségük és rendelkezik, továbbá legalább 1 fő középfokú
gyakorlati idejük ismertetését a képzettség végzettséggel és 5 év kertész szakmai
igazolásául
szolgáló
okiratok
egyszerű gyakorlattal rendelkező kertész szakemberrel,
másolatával, az előírt érvényes jogosultság valamint legalább 1 fő 5 év kőműves szakmai
meglétének igazolására a 244/2006. (XII.5.) gyakorlattal rendelkező kőműves szakmunkás
Korm. rendelet szerint a névjegyzékbe vételről képesítésű szakemberekkel.
szóló határozat egyszerű másolatával, valamint
szakmai önéletrajzuk eredeti, aláírt példányával.
Amennyiben az ajánlattevő erőforrást nyújtó
szervezetet vesz igénybe a műszaki, illetve
szakmai alkalmassága igazolásához, akkor e
szervezetnek, illetve az ajánlattevőnek a Kbt. 65.§
(4) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolniuk
alkalmasságukat, figyelemmel a Kbt. 4.§ 3/E.
pontjában foglaltakra.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott

igen

nem X

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott

igen

nem X

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA

igen

nem
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IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli

X

Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint

X

X

Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

Részszempont

Súlyszám

Részszempont

1. ajánlati ár (Ft)

8

6.

2. vállalt jótállási idő (hónap)

4

7.

Súlyszám

8.

3. az ajánlattevő által
foglalkoztatott helyi (kisszállási)
lakosok száma a kivitelezés ideje
alatt (fő)

4

4. vállalt teljesítési határidő
(napokban, a szerződés
aláírásától számítva)

2

9.
10.

5.
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

igen

nem X
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IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

Támogatási kérelem azonosítószáma: 2054374225; Ügyfél-regisztrációs szám: 1003016475
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?

nem X

igen

Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

Hirdetmény száma a KÉ-ben: • • • • • /• • • • (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: • • • • /• • /• • (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: • • • • • /• • • • (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: • • • • /• • /• • (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/03/29 (év/hó/nap )

Időpont: 10

óra

Kell-e fizetni a dokumentációért?

igen X

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): nettó

60.000.-

nem

Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció ellenértékét banki átutalással lehet teljesíteni az
ajánlatkérőnek az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Zrt.-nél vezetett 1173206415339254 számú bankszámlájára.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/03/29 (év/hó/nap)

Időpont: 10 óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
ES

CS

DA

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV LT

HU MT NL PL PT SK SL

X
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
• • • • / • • /• • -ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: • • • vagy napokban: • 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

FI

SV
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IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:

Időpont: 10

2010/03/29 (év/hó/nap)

Helyszín : 6421

óra

Kisszállás, Felszabadulás u. 28.

az ajánlatok felbontásán az ajánlatkérő, az
ajánlattevők képviselői, valamint az ajánlatkérő által meghívott személyek vehetnek részt a Kbt.
80. § (2) bekezdése szerint.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek:

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben)

igen

nem X

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen X nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2010.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010.

04. 06. 10 óra

04. 26.

V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás
időpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)
igen X

nem

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

A dokumentáció átvehető postai úton, vagy az ajánlattételi felhívás megjelenésének napjától
személyesen minden munkanap 9-15 óráig, az ajánlattétel napján 9-10 óráig, az I.1. pontban
meghatározott helyen, a dokumentáció ellenértékének teljesítését követően.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot: Az egyes részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül

kiszámításra. Ennek során az egyes ajánlatok részszempontonkénti tartalmi elemei az adott
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részszemponton belül megajánlott legjobb tartalmi elemhez kerülnek arányosításra oly módon,
hogy a legjobb tartalmi elem a maximális 10 pontot kapja, a többi pontszáma ehhez viszonyított
lineáris arányban csökken. Az így kiszámított pontszámok a megfelelő súlyszámmal
felszorzásra, majd valamennyi részszempont szerint összeadásra kerülnek.
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
igen X

nem

V.7) Egyéb információk:
1.) Ajánlatkérő

ajánlattevők számára biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83.§-a szerint.

2.) Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésében és a 71. § (1)
és (3) bekezdéseiben foglaltakról.
3.) Az ajánlat összeállításának költségei az ajánlattevőt terhelik.
4.) Az ajánlatokat egy eredeti és két, az eredetivel mindenben egyező másolati példányban, zárt
borítékban (csomagban) kell benyújtani, a borítékon (csomagoláson) feltüntetve az ajánlattevő
nevét és a „A kisszállási településközpont kialakítása.” feliratot. Az ajánlat fedőlapja
tartalmazza az „eredeti” és a „másolat” megjelöléseket. Az eredeti és a másolat ajánlatok
közötti eltérés esetén az eredeti ajánlat a meghatározó. A benyújtandó ajánlatok részletes
tartalmi előírásai a dokumentációban vannak meghatározva. A postán feladott ajánlatot az
ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az
ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlattételi felhívásban meghatározott helyen kívül
benyújtott ajánlatok beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget. Az ajánlatkérő az
ajánlattételi határidőn túl jelentkezést (késedelem) nem fogad el.
5.) Csatolni kell mind az ajánlattevőre, mind a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra, mind pedig az erőforrást nyújtó szervezetre
vonatkozóan az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat,
valamint a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának másolatát.
6.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot benyújtók közötti
megállapodást, mely részletesen rendelkezik a felelősség, a feladatmegosztás, a képviselet
kérdéseiről.
7.) Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a beszerzést támogatásból valósítja
meg, így a Kbt. 48.§ (3) és (4) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
8.) Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az összességében
legelőnyösebb (érvényes) ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás meghaladja a jelen beszerzés
kapcsán rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét, ajánlatkérő eredménytelenné
nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 92.§ c) pontja alapján.
9.) Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás nyertesével, annak
visszalépése esetén a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevővel köt szerződést,
amennyiben az eredményhirdetésen megjelöl második legkedvezőbb ajánlatot tevőt.
10.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő felé benyújtott számlák
elválaszthatatlan mellékletét képező számlarészletezőket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal által kiadott vonatkozó Közlemény (elérhetősége: www.mvh.gov.hu) szerint, az ÉNGY
(Építési Normagyűjtemény) felhasználásával kell elkészíteni, ez a számlák befogadásának
feltétele.
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11.) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásainak megfelelően kell
eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit
kell alkalmazni (Kbt. 306/A.§ (3) bekezdés).

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

2010/03/03 (év/hó/nap)

Ellenjegyezte:

_____________________

5. Előterjesztés az országgyűlési képviselőválasztás Szavazatszámláló Bizottság
tagjainak megválasztásáról
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Ceglédi Zoltánné dr: Kiegészítésként elmondja, a választások lebonyolításához a helyi
szavazatszámláló bizottsági tagként az elmúlt években is e feladatot ellátó személyek közül
kerültek kiválasztásra, természetesen előzetes egyeztetést követően, hogy az illető személy
vállalja-e a további 4 évre szóló megbízatást. Elmondja továbbá, hogy a 2. szavazókör
esetében az igazolással szavazók miatt kötelező, hogy a bizottság 7 tagú legyen. A javasolt
személyek az összeférhetetlenségi nyilatkozatot is megtették.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

----------A Képviselő-testület 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
37/2010.(III.01.) ÖK

HATÁROZAT

Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. §. (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alább
felsorolt személyeket szavazatszámláló bizottsági tagnak
választja meg:
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001 szavazókör:

Stop Csárda

1. Cziczelszki Ferencné
2. Bajnai László
3. Hegedűs Ferenc

Sallai tanító utca 4
Park utca 2.
Arany János utca 6.

póttagok:
4. Tápai Károly
5. Juhászné Magda Eleonóra

Tavasz utca 31
Táncsics utca 14.

002. szavazókör:

Általános Iskola

1. Horváth Antalné
2. Varga Nándor
3. Horváth Istvánné
4. Rambala Péter
5. Fürtön János

Gorkij utca 47.
Felszabadulás u. 45.
Arany János utca 20
Rákóczi utca 26.
Virág utca 6.

póttagok:
6. Fodor Zoltánné
7. Lengyel Tiborné

Kodály utca 14.
Gorkij utca 47/a.

003. szavazókör:

Általános Iskola

1. Vinek Péter
2. Ábrahám István
3. Babenyecz Imréné

Kállai Éva utca 2.
Sallai tanító utca 6.
Rákóczi utca. 19.

póttagok:
4. Kazi Tibor
5. Alattyányi Lászlóné

Zója utca 11.
Hunyadi utca 17.

_____________________

6. Előterjesztés a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező célok
meghatározásáról
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítményértékeléséhez a feladatokat minden évben meg kell határozni. Az idei évben kiemelt
feladatként jelentkezik az országgyűlési képviselők választásának, valamint a helyi
önkormányzati képviselők és polgármester választásának előkészítése, lebonyolítása.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
----------A Képviselő-testület 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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38/2010.(III.01.) ÖK

HATÁROZAT

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
köztisztviselői munkateljesítmény értékeléséhez
teljesítménykövetelmények meghatározása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
2010. évre vonatkozóan az alábbi kiemelt célok
megvalósítását határozza meg a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői részére:
1. A Képviselő-testület gazdasági programjának
végrehajtásában folyamatos részvétel, a szakterületek
feladatainak áttekintése, elemzése.
2. A Képviselő-testület munkatervében foglaltak szerint
az ülések előkészítése, a hozott határozatok
határidőben történő végrehajtása, a végrehajtásról
jelentés készítését.
3. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló – 2005. november l-én
hatályba lépett – 2004. évi CXL. törvény pontos
alkalmazása.
4. Az önkormányzat 2010. évi beruházásaiban,
felújításaiban való aktív közreműködést.
5. A településfejlesztés, az intézmények korszerűsítését
elősegítő pályázati lehetőségek naprakész figyelését,
a pályázatok folyamatos készítését.
6. Az ügyfél-centrikus, szolgáltató jellegű ügyintézés
megteremtése érdekében tájékoztatók készítése.
7. A munkaköröknek megfelelő iskolarendszerű és a
felsőbb szervek által szervezett képzéseken,
továbbképzéseken való részvétel.
8. A 2010. évi országgyűlési képviselők választásának,
valamint a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők
és
polgármester
választásának
előkészítése,
lebonyolítása.
9. A
2010.
évhez
kapcsolódó
rendezvények
megszervezésében való aktív közreműködés.

_____________________
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7. Előterjesztés a Bácsalmási Vágta Nemzeti Vágta Előfutamára történő
benevezéséről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy megkereste az önkormányzatot a Bácsalmási
Bácska Ifjúsági és Sport Közhasznú Egyesület azzal a szándékkal, hogy az általuk május 8-án
megrendezésre kerülő Bácsalmási Nemzeti Vágta Előfutamra Kisszállás település is nevezzen
be. A bácsalmási vágta az országos Nemzeti Vágta előfutamaként kerülne megrendezésre, és
a bácsalmási egyesület szeretné, ha környező települések is képviseltetnék magukat a
futamon.
Állásfoglalása és javaslata az lenne, hogy Kisszállás település ne zárkózzon el a lehetőségtől
és előzetes felmérés, megkeresést követően amennyiben a településről valaki indulni szeretne
a bácsalmási futamon, akkor az önkormányzat vállalja fel az 50.000 Ft összegű nevezési díj
kifizetését.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Polgármester Úr távollétében személyesen tárgyalt a
Bácsalmási Bácska Ifjúsági és Sport Közhasznú Egyesület képviselőivel, akik elmondták,
hogy a rendezvény regionális jelentőségű és fővédnöke a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés
Elnöke Bányai Gábor. A rendezvény során lehetőséget biztosítanak a benevező
településeknek a saját bemutatkozásukra, mely meglátása szerint egy jó gondolat.
----------A Képviselő-testület 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
39/2010.(III.01.) ÖK

HATÁROZAT

Bácsalmási Nemzeti Vágta Előfutamára történő benevezésről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és vállalja, hogy Kisszállás települést
képviselő versenyző részére a 2010. május 8-ára
szervezett Bácsalmási Nemzeti Vágta Előfutamán
történő indulást biztosítja.
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A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy
Versenyző jelentkezése esetén a Bácsalmási Bácska
Ifjúsági és Sport Közhasznú Egyesülettel a mellékletben
foglalt együttműködési megállapodást kösse meg.
A Képviselő-testület vállalja, hogy az önkormányzat
2010. évi költségvetéséből biztosítja a futamon történő
induláshoz az 50.000 Ft összegű nevezési díjat.

_____________________

8. Előterjesztés a buszváró épület bérbeadásának bérlő változásáról
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Elmondja, az önkormányzat a 194/2009.(XI.30.) ÖK számú határozatában
döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő buszváró épületében pékáru bolt
kerüljön kialakításra. Bérlőként az L + A 2002 Kft (6449 Mélykút, Rigó u. 4.) került
kijelölésre és az önkormányzat meg is kötötte vele az ingatlan bérletéről és átalakításáról
szóló szerződést. A téli időjárás miatt a buszváró épületének átalakítására még nem került sor
és időközben az L + A 2002 Kft ügyvezetője személyesen megkeresett és kérte, hogy az általa
bérelt és vállalt felújítások ismeretében a bérleti jogot átadná a SATRI BT (Felsőszentiván,
Szent István u. 2.)-nek. A SATRI Bt képviselője, Jelasity Mária is személyesen jelen volt e
megbeszélésen, és kijelentette, amennyiben az önkormányzat hozzájárul, akkor az L + A 2002
Kft-től átvenné a bérleti jogot. A SATRI Bt felsőszentiváni telephelyű, aki a pékárut saját
maga állítja elő és az árut eladásra kínálja már több megyei településen is. Most szeretné, ha
lehetősége nyílna arra, hogy a pékáruját Kisszálláson is értékesíthetné.
Javasolja, hogy az önkormányzat vonja vissza a 194/2009.(XI.30.) ÖK számú határozatát,
majd azt követően a SATRI Bt-nek adja bérbe a buszváró épületét pékáru bolt
üzemeltetéséhez.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

----------A Képviselő-testület 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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40/2010.(III.01.) ÖK

HATÁROZAT

Buszváró épületében pékáru bolt kialakításáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület
megtárgyalta és a SATRI Bt (Felsőszentiván, Szent
István u. 2.) által az önkormányzati tulajdonú buszváró
épületében történő pékáru bolt kialakításához hozzájárul.
Az önkormányzat vállalja, hogy:
o a bérlő által végzendő átalakítási költségeket –
várhatóan maximum 280.00 Ft –ig – a bérleti díjból
érvényesíti,
o a buszmegállóban lévő vizesblokk fűtése érdekében
a gázkonvektort áthelyezi.
A bérlő vállalja, hogy:
o az épület átalakítás során felmerülő költségeket saját
forrásából biztosítja,
o az elektromos áram mérhetősége érdekében almérőt
szereltet fel,
o a vízdíj megállapításánál almérő igénybevétele
nélkül
az
önkormányzat
általi
jelenlegi
vízfogyasztáshoz mérten a túlfogyasztás mértékének
megfizetését.
A Képviselő-testület a buszváró bérleti díját 2010.
március 1-től 2010. december 31-ig 21.000 Ft/hó
összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy
kösse meg a bérleti szerződést az ingatlanra.
A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg visszavonja a
194/2009. (XI.30.) Ök. számú határozatát.

_____________________

9. Képviselői kérdések, interpellációk

Botka Sándor: Javasolja és kezdeményezi, hogy a település fő utcáján az óvoda épületétől a
polgármesteri hivatal épületéig bezárólag képviselői és lakossági összefogással kerüljenek
gömb akác fák ültetésre. Indokként elmondja, hogy az elmúlt évben az óvoda és a hivatal
épülete előtt a térburkolati járda megépítése során a régi fák az elhelyezkedésük miatt
kivágásra kerültek, a hivatal előtt lévő tujákat viszont az időjárás annyira megtépázta –
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megdöntötte –, hogy már esztétikailag is csúnya képet mutatnak, azért azokat is ki kellene
venni és helyettük egyforma fákból egy szép fasor kellene telepíteni. Kérdezi
Képviselőtársait, hogy a fa ültetéssel egyetértenek-e, vállalják-e a fák árának közösen történő
fedezését.
Benedek János: Csak támogatni tudja az elképzelést és a többi képviselőtársát is erre ösztönzi.

___________________________

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 17 óra 30 perckor
berekesztette.

Kmf.

Kispál István
polgármester

Ceglédi Zoltánné dr.
címzetes főjegyző

