JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 20-i
rendkívüli 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, és Urlauberné Horváth Éva – képviselők

Távolmaradt: dr. Muskó Zsolt, Szerencsés Tibor képviselők.

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 10 fő testületi tagból
8 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.) „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása Kisszálláson” közbeszerzési
eljárásával kapcsolatos megbízási külön-megállapodás jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester

2.) „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása Kisszálláson” közbeszerzési
hirdetményének elfogadása
Előadó: Kispál István polgármester

3.) Szennyvízberuházás pályázati előkészítésére kötendő szerződés jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester

4.) Csodacsalád Egyesület (Kisszállás, Marx u. 9.) önkormányzati épület felújításához
hozzájárulás kérése
Előadó: Kispál István polgármester

5.) Piaci és várási helypénz mértékének felülvizsgálata
Előadó: Kispál István polgármester

6.) Tájékoztató a két ülést közt történt eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester

7.) Képviselői kérdések, interpellációk

____________________________
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása Kisszálláson”
közbeszerzési eljárásával kapcsolatos megbízási külön-megállapodás
jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzat a közbeszerzések
szabályszerű lebonyolítása érdekében Dr. Géczi József egyéni vállalkozó, hivatalos
közbeszerzési tanácsadóval kötött megbízási keretszerződést. Ahhoz viszont, hogy az
önkormányzat minden egyes nyertes pályázata során megvalósuló beruházások
megvalósulhassanak, ahhoz szükséges egy külön-megállapodás megkötése is, amelyben a
konkrét közbeszerzési eljárás lebonyolításával bízza meg az önkormányzat a közbeszerzési
tanácsadót. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a mellékletben foglalt „Integrált közösségi
és szolgáltató tér kialakítása Kisszálláson” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolításáról szóló
megbízási külön-megállapodást hagyja jóvá a testület.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek a közbeszerzési
eljárás lebonyolítására Dr. Géczi Józseffel történő külön-megállapodás jóváhagyását.
Kispál István: Tájékoztatásul elmondja, hogy a közbeszerzési eljárással kapcsolatos
feladatokért 150.000 Ft összegű megbízási díj jár a tanácsadónak, ami a mai pénzügyi
viszonylatban egy reális mértékű megbízási díjat takar, és ez bizonyos mértékben a pályázati
támogatásból az elszámolást követően megtérül az önkormányzatnak.

----------A Képviselő-testület 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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76/2010.(V.20.) ÖK

HATÁROZAT

Dr. Géczi József közbeszerzési eljárás lebonyolítása
megbízási külön-megállapodásának jóváhagyásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
Kisszállás községben megvalósuló „Integrált közösségi
és
szolgáltató
tér
kialakítása
Kisszálláson”
közbeszerzési eljárásának lebonyolítására Dr. Géczi
József (6723 Szeged, Malom u. 16/B. fsz. 1.) egyéni
vállalkozó, hivatalos közbeszerzési tanácsadóval kötendő
megbízási különmegállapodást jóváhagyja.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a
megbízási külön megállapodás aláírásával.
___________________

2. „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
közbeszerzési hirdetményének elfogadása

kialakítása

Kisszálláson”

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, mint a testület előtt is ismeretes, hogy az
önkormányzat által benyújtott és már I. fordulón sikeresen túljutott IKSZT pályázat
támogatásban részesült, ezért a beruházás megvalósítása érdekében az önkormányzat által
megbízott közbeszerzési tanácsadó elkészítette a beruházással kapcsolatos közbeszerzés
ajánlattételi felhívást. A testület a tavasszal hirdette meg a sétányépítés közbeszerzési
ajánlattételi felhívását, így az IKSZT beruházás során is hasonlóan kell lebonyolítani a
feladatokat. A testület által el kell fogadni az ajánlattételi felhívást, majd azt a hivatalos
közbeszerzési értesítőben meg kell hirdetni és a beérkezett ajánlatokról döntenie kell a
testületnek. Az előző közbeszerzés kapcsán a mostani ajánlattételi felhívásban már nem került
kikötésre, hogy csak helyi vállalkozó végezheti a munkálatokat, de ez nem zárja ki, hogy
helyi vállalkozás is pályázhasson. A pályázat sajnos utófinanszírozású, ezért is kellett a múlt
ülésen a vidékfejlesztési pályázatok előfinanszírozási hitelfelvételéről intézkedni. A pályázat
teljesítési határidejének 2011. december 31-e került meghatározásra. A pályázaton elnyert
támogatás összege 31.506 eFt, ebből előzetes számítások szerint az építési beruházás
hozzávetőleg 28.238 eFt, a fennmaradó rész eszköz beszerzésekre és működési kiadásokra
kerülnek felhasználásra. Mint már említettem utófinanszírozású ugyan a pályázat, de
lehetőség van az elnyert támogatás 20 %-ának lehívására, amely összeg az önkormányzat
járulékos költségeinek megtérülését eredményezheti.
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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 közbeszerzési ajánlattételi felhívást,
melyet elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.

----------A Képviselő-testület 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
77/2010.(V.20.) ÖK

HATÁROZAT

„Integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítása Kisszálláson”
beruházás közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a „Integrált közösségi és szolgáltató tér
kialakítása Kisszálláson” 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
Szolgáltatási koncesszió

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________
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I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Kisszállás

Község Önkormányzata

Postai cím: Felszabadulás

u. 28.
Postai irányító-

Város/Község: Kisszállás

Ország: Magyarország

szám: 6421
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kispál

Telefon: 77/557-010,

77/557-020

István polgármester

E-mail: kszallaspolghiv@t-online.hu,

Fax: 77/457-001

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
Közjogi szervezet

Közszolgáltató

X

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

Egyéb
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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

I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása

Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]
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?

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

Integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítása Kisszálláson.

igen

nem X
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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

Kivitelezés

b) Árubeszerzés

c) Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória

X Adásvétel

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

Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

6421 Kisszállás, 736/1 hrsz.
NUTS-kód

HU 331

•••••

NUTS-kód

NUTS-kód

•••••

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

Integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítása Kisszálláson vállalkozási szerződés keretében.
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II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő tárgy

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

45.00.00.00-7

• • • • -• • • • • -•

45.21.20.00-6

• • • • -• • • • • -•

45.26.26.90-4

• • • • -• • • • • -•

• • .• • .• • .• • -•

• • • • -• • • • • -•

• • .• • .• • .• • -•

• • • • -• • • • • -•

További tárgy(ak)
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

valamennyi részre

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

igen

nem X

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

Integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítása Kisszálláson:
- hasznos alapterület: 710,35 m2
- tetőfedés teljes cseréje 1185,75 m2
- fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése 457,97 m2
- padlóburkolatok szükség szerinti cseréje 70,89 m2
- általános belső felújítás, belső festések. 1386,5 m2
- 2 db légkondicionáló berendezés beépítése
- homlokzat javítása, festése 40 m2
- akadálymentesítés kialakítása (földmunka, kőburkolat- és rámpa ) 9,6 m2
- babakocsi és kerékpártároló építése
- nyílászáró csere (15 db ablak, 1 db külső bejárati ajtó, 1 db belső bejárati ajtó, 5 db
üvegfal beépítés, 1 db kétszárnyas bejárati ajtó)
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)
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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

2011/12/31 (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.
A késedelmi és a meghiúsulási kötbér mértéke összességében nem haladhatja meg a szerződés szerinti
nettó ár 7%-át.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződő felek a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében az

ellenszolgáltatás részletekben való teljesítésében állapodnak meg, ajánlattevő egy részszámla és egy
végszámla benyújtására jogosult a dokumentációban meghatározott ütemterv szerint. Ajánlatkérő a
teljesítés ellenértékét teljesítés igazolás alapján kiállított számlák alapján, a teljesítéstől számított
legkésőbb 60 napon belül átutalással egyenlíti ki. Végszámla az eredményes műszaki átadás-átvételi
eljárást követően nyújtható be.
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.
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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 kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő
részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell. A nyilatkozatokat
cégszerűen aláírni és lepecsételni kell.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet 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
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőnek és
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak
a Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pontja alapján
valamennyi
számlavezető
pénzintézeteitől

1. 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.

12
származó
valamennyi
bankszámlájának
vonatkozásában
az
ajánlattételi
határidőt
megelőző 30 napnál nem régebbi nyilatkozatát az 2. Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
alábbi tartalommal:
venni kívánt alvállalkozója, ha a 2007. , 2008. és
– a vezetett bankszámla száma,
2009. évek bármelyikében a számviteli törvények
– a számlavezetés kezdete,
szerinti beszámolója alapján a mérleg szerinti
– számláján sorban állás előfordult-e a eredménye negatív volt.
nyilatkozat keltét megelőző egy év során,
ha igen, akkor utoljára mikor.
2. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó nyújtsa be a Kbt. 66. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti beszámolókat a 2007.,
2008. és 2009. gazdasági évekről, egyszerű
másolatban.
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):

Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 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 épület-kivitelezéssel kapcsolatos
2007., 2008. és 2009. évi épület-kivitelezéssel referencia munkával (és az erről szóló referenciakapcsolatos beruházásai ismertetését a Kbt. 68. § igazolással), amelyek értéke összesen legalább
nettó 25 millió Ft, és amelyek közül legalább egy
(2) bekezdés szerint kiállított igazolással;
közintézmény építésével vagy felújításával
2. a Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja alapján a kapcsolatos;
szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló
eszközök, berendezések, műszaki felszereltség 2. legalább 1 db. minimum 200 literes
ismertetését, saját tulajdonú eszközök esetében az betonkeverővel, 1 db. min. 500 kg hasznos
eszköznyilvántartás másolatának, nem saját teherbírású teherfelvonóval és legalább 100m2
tulajdonú gépek esetén a bérleti szerződés vagy állványzattal;
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egyéb okirat másolatának becsatolásával;
3. a Kbt. 67. § (2) bekezdés c) és e) pontjai
alapján vezető tisztségviselőjének megnevezését
és végzettsége/képzettsége, valamint gyakorlati
ideje ismertetését a képzettség igazolásául
szolgáló okirat egyszerű másolatával és a szakmai
önéletrajz eredeti, aláírt példányával, továbbá a
teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek
megnevezését, képzettségük és gyakorlati idejük
ismertetését a képzettség igazolásául szolgáló
okiratok egyszerű másolatával, az előírt érvényes
jogosultság meglétének igazolására a 244/2006.
(XII.5.) Korm. rendelet szerint a névjegyzékbe
vételről szóló határozat egyszerű másolatával,
valamint szakmai önéletrajzuk eredeti, aláírt
példányával.

3. legalább 1 fő, min. 5 év építőipari szakmai
gyakorlattal rendelkező középfokú végzettségű
vezető tisztségviselővel, továbbá a munka
elvégzésének idejére a 244/2006. (XII. 5.) Korm.
rendeletben előírt, legalább 1 fő, min. 5 év
műszaki vezetői szakmai gyakorlattal és legalább
„A” kategóriájú felelős műszaki vezetői
jogosultsággal rendelkező személlyel, továbbá 1
fő min. 5 év kőműves szakmai gyakorlattal
rendelkező kőműves szakmunkás képesítésű
szakemberrel és 1 fő min. 5 év tetőfedő-bádogos
vagy ács-állványozó szakmai gyakorlattal
rendelkező tetőfedő-bádogos vagy ács-állványozó
szakmunkás képesítésű szakemberrel.

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.

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

Súlyszám

8.

2

9.
10.

4.
5.
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?

igen

nem X

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

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

Támogatási határozat azonosítószáma: 1117380870; Ügyfél-regisztrációs szám: 1003016475
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?

igen

nem X
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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:

Időpont: 10

2010/06/15 (év/hó/nap )

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 Nyrt.-nél vezetett 1173206415339254 számú bankszámlájára.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Időpont: 10 óra

Dátum: 2010/06/15 (év/hó/nap)

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

FI

SV

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)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:

2010/06/15 (év/hó/nap)

Helyszín : 6421

Időpont: 10

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:
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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 (EMVA), 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2010.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010.

06. 22. 10 óra (a bontás helyszínén)

07. 12.

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 (ajánlattevő kérésére az ajánlatkérő postán megküldi a
dokumentációt), vagy az ajánlattételi felhívás megjelenésének napjától személyesen minden
munkanap 9-15 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának 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
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
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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 „Integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítása Kisszálláson.” 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 (azaz a nettó 21.228.653.- Ft-ot),
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.
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:

2010/05/21 (év/hó/nap)

Ellenjegyezte:

___________________
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3. Szennyvízberuházás
jóváhagyása

pályázati

előkészítésére

kötendő

szerződés

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a május 6-i rendkívüli ülésen már szó volt
arról, hogy a települési szennyvízberuházás megvalósítására benyújtandó pályázatot mielőbb
be kellene adni. Az önkormányzat július 15-i határidővel be is nyújthatja, amennyiben
rendelkezik a szennyvíztisztító telep és a szennyvízelvezető csatorna elvi vízjogi engedélyes
tervével, valamint a részletes megvalósíthatósági tanulmánnyal.
Az önkormányzat a szennyvíztisztító telep helyszínéül az előzetes tervezői egyeztetést
követően a Határ utca végén lévő részben önkormányzati tulajdonú területet jelölt ki. Ez több
szempontból is indokolt volt, mivel a szennyvíztisztító telepre vezető útnak szilárd burkolattal
ellátottnak kell lennie, így a Határ utcában egyből biztosítva lenne a kövesút, továbbá
figyelembe véve a jövőben megépülő M9-es autópálya útvonalát és annak 100 m-es
védőtávolságát éppen belefér az 50 x 50 m-es önkormányzati területen megvalósuló tisztító
telep felépítése.
Sajnos a tervek és a tanulmány elkészítése igen komoly kiadást jelent az önkormányzatnak, de
mégis azt javasolja, hogy az önkormányzat az éves költségvetéséből biztosítsa ezen kiadások
fedezetét, mert akkor lehetősége nyílik arra, hogy a településen megvalósulhasson a szennyvíz
beruházási program, amelyre már évek óta keresi a megoldást az önkormányzat.
Az Aquagroup Kft a mellékelt előterjesztésben szereplő vállalkozási szerződésben foglaltak
alapján vállalja, hogy a településnek elkészíti a pályázat benyújtásához szükséges
dokumentumokat, így az elvi vízjogi engedélyezési terveket: a szennyvíztisztító telep
esetében 280.000 Ft + ÁFA, a szennyvízelvezető csatorna esetében 700.000 Ft + Áfa, a
tanulmánytervet pedig 500.000 Ft + Áfa összegért. Javasolja a Képviselő-testületnek a
vállalkozási szerződés jóváhagyását.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek a mellékletben
szereplő vállalkozási szerződés jóváhagyását. Megjegyzi, a bizottság is azon a véleményen
van, hogy mindenképpen jobb, hogy a szennyvíztisztító telep közelebb került a település
központjához, mint azt az előzetes megbeszélések alkalmával tervezték.

----------A Képviselő-testület 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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78/2010.(V.20.) ÖK

HATÁROZAT

Aquagroup Kft szennyvízelvezetés és tisztítás önkormányzati
pályázathoz elvi vízjogi tervek és tanulmány elkészítésre
vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint az
Aquagroup Kft (8200 Veszprém, Csikász u. 5. Fsz. 1.)vel a KEOP-1.2.0/B jelű szennyvízelvezetés és tisztítás
című pályázathoz kapcsolódó szennyvíztisztító telep és
csatornahálózat elvi vízjogi engedélyes tervének és
részletes
megvalósíthatósági
tanulmányának
elkészítéséről szóló vállalkozási szerződést jóváhagyja.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a
vállalkozási szerződés aláírásával.
___________________

4. Csodacsalád Egyesület (Kisszállás, Marx u. 9.) önkormányzati épület
felújításához hozzájárulás kérése
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a településen működő Csodacsalád Egyesület
által benyújtott pályázat támogatásban részesült, így az egyesület által bérelt, de az
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújítására kerülhet sor. Az egyesület elnöke
kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a pályázaton eszközbeszerzésre nyert 7,4 millió
Ft-ból a családi napközinek helyt adó épület felújításához az önkormányzat adja meg a
hozzájárulását. A főépület esetében a fürdőszoba kerülne felújításra, ahol új gyermek wc-k és
mosdók, valamint új zuhanyzó, továbbá a vízvezeték csövek és a járólapozás kerülne
kicserélésre. Az épülethez tartozó garázst az egyesület a kültéri gyermekjátékok tárolására
használja és mivel az az épület is igen leromlott, ezért azt újravakoltatnák és kifestenék a
támogatáson nyert forrásból. Ahhoz, hogy a pályázati forrást igénybe tudják venni, az
szükséges, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos adja hozzájárulását a felújítási
munkálatokhoz, valamint az önkormányzat további 5 évre a Marx u. 9. szám alatti ingatlant,
mint székhelyet biztosítsa az egyesület részére. Az egyesület kérte továbbá, hogy az általa
végzett ingatlan felújítás összegét az önkormányzat a bérleti díjba számítsa be.
Elmondja, hogy nagyon örül az egyesület által nyert pályázatnak, mert így az önkormányzati
tulajdonú ingatlan kerül felújításra és nem látja annak akadályát, hogy a Képviselő-testület a
hozzájárulását adja az épület felújításhoz és az egyesület székhelyeként történő biztosításhoz.
A kérelem azon része, amely a felújítási költségek bérleti díjba történő beszámítására
vonatkozik, azzal kapcsolatban az az álláspontja, hogy kerüljön konkrétan kiszámításra a
felújítás általi költség, és csak annak ismeretében határozzon a testület.
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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 előterjesztést és Polgármester Úr javaslatával megegyezően
javasolja a Képviselő-testületnek az épület felújításhoz való hozzájárulást. A bérleti díjra
vonatkozó kérelemről pedig a testület a következő ülésen határozzon a felmerülő költségek
ismeretében.
Kispál István: Tájékoztatásul elmondja még, hogy az egyesület a településen működő jelenleg
2 csoportos – 14 férőhelyes – családi napközit még 1 csoporttal – 7 férőhellyel – kívánja
kibővíteni.
----------A Képviselő-testület 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
79/2010.(V.20.) ÖK

HATÁROZAT

Csodacsalád Egyesület (Kisszállás, Marx u. 9.) részére
épület felújításhoz önkormányzati hozzájárulásról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Csodacsalád Egyesület (6421
Kisszállás, Marx u. 9.) által benyújtott és támogatásban
részesített DAOP-4.1.3/A-09-0001. számú pályázat
megvalósításához az önkormányzat, mint tulajdonos
hozzájárulását adja a Kisszállás, Marx u. 9. szám alatti
épület felújításához.
A Képviselő-testület a fenti ingatlant, mint székhelyt
további 5 évre az egyesület részére rendelkezésére
bocsátja.
----------A Képviselő-testület 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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80/2010.(V.20.) ÖK

HATÁROZAT

Csodacsalád Egyesület (Kisszállás, Marx u. 9.) bérleti ügyéről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Csodacsalád Egyesület által bérelt
Kisszállás, Marx u. 9. szám alatti ingatlan pályázati
támogatásból történő felújításának és az ingatlan bérleti
díjának elszámolásáról a felmerülő kiadások pontos
ismeretében a következő ülésen határoz.
___________________

5. Piaci és vásári helypénz mértékének felülvizsgálata
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a testület a március 25-i ülésen határozta meg
az új piaci helypénzek mértékét, tekintettel arra, hogy azt megelőzően 2006. évtől nem történt
emelés illetve módosítás a helypénzek esetében. Az új helypénzek megállapítása a búcsú előtt
már kifüggesztésre került, de sajnos az érvényesítés során problémák vetődtek fel.
A járművek esetében a személygépkocsi, utánfutó 300 Ft/nap, valamint a tehergépkocsi és
pótkocsi esetében a 600 Ft/nap helypénz mértéke reális. A mutatványos tevékenységek
esetében a céllövölde 1.000 Ft/nap helypénz mértéke szintén reális, viszont a körhinta és
egyéb szórakoztató eszközök eltérő nagyságú területen helyezkednek el, így előfordult, hogy
a 100 Ft/m2/nap tarifával számolva egyes körhinta 3.600 Ft/nap, míg egy másik körhinta
15.000 Ft/nap összegben realizálódott.
Javasolja, hogy a mutatványos tevékenység esetében a körhinta és egyéb szórakoztató
eszközök helypénz mértéke 50 m2 alatt 1.000 Ft/nap, 50-100 m2 között 2.000 Ft/nap, 100 m2
fölött 3.000 Ft/nap mértékben kerüljön meghatározásra. Javasolja, hogy a Képviselő-testület a
43/2010.(III.25.) ÖK számú határozatában megállapított piaci és vásári helypénzek mértékét
ennek megfelelően módosítsa.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és Polgármester Úr javaslatával megegyezően
javasolja a Képviselő-testületnek módosítani a körhinta és egyéb szórakoztató eszköz
helypénz mértékét.
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Botka Sándor: Tájékoztatásul elmondja még, hogy a korábbi években alku tárgyát képezte,
hogy melyik mutatványos, céllövöldés hány napi helypénz mértéket fizet be az
önkormányzatnak, de mivel ez nem szabályos, ezért az idei évtől egységesen mindenkinek 4
napi helypénz bérleti díj kerül felszámolásra.
----------A Képviselő-testület 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
81/2010.(V.20.) ÖK

HATÁROZAT

Piaci és vásári helypénzek mértékének módosításáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a piaci és vásári helypénz mértékének
meghatározásáról szóló 43/2010.(III.25.) ÖK számú
határozatát 2010. április 20. napjától az alábbiak szerint
módosítja:
2./ Mutatványos tevékenység
a) körhinta és egyéb szórakoztató eszközök
- 50 m2 alatt
1.000 Ft/nap,
- 50-100 m2 között
2.000 Ft/nap,
2
- 100 m fölött
3.000 Ft/nap,
b) céllövölde

1.000 Ft/nap

mértékben határozza meg.

___________________

6. Tájékoztató a két ülést közt történt eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy:

-

Elkezdődött a központi sétány beruházásának kivitelezése. A lakosság és az érintett
üzlettulajdonosok értesítésre kerültek a munkálatok menetéről, mindenki megértését
kéri az önkormányzat. A beruházási terület 10 m szélességű sávot érint, ezen belül
kerülnek elhelyezésre a padok, a pihenő övezetek és a fák kiültetése is.
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-

Az óvoda első udvarának felújítása kapcsán a régi kerítés lebontása főként
társadalmi munkával, valamint az önkormányzat által alkalmazott közcélú
foglalkoztatottak által megvalósult, így sor kerülhet az új kerítés alap betonozására
és a kerítés vasszerkezetének, majd a kerítésléceknek a felszerelésére is. A lakosság
részéről sok felajánlást kapott az óvoda, így cement, vasanyag vonatkozásában,
továbbá társadalmi munkákban is sokan részt vállalnak.

-

Az iskola pályázat során az épület tetőfelújítását az önkormányzat a nyári szünetben
szeretné elvégezni, és nemcsak azért, mert akkor nincsenek gyermekek az
intézményben, hanem azért is, mert az őszi és téli csapadékos idő beálltával az
épület állaga a jelenleginél csak még jobban leromlana. Az önkormányzat az
előkészületek már megkezdte, jelenleg arra vár, hogy megérkezzenek az engedélyes
tervek és utána indulhatna is a közbeszerzés.

-

Bár a templom felújítására nyert pályázatot nem az önkormányzat adta be, de abban
nagy része volt, hiszen a templom felújítási terveket az önkormányzat készíttette el,
és a pályázat írásban és beadásban is szerepet vállalt, így az egyházzal
együttműködve végre sikerül a templomhoz a harangot hozzáépíteni. Az egyház
kiírta a közbeszerzést és már meg is történt a nyertes ajánlattevő kiválasztása, 1.
helyen a KER-EX ’94 Kft tompai, 2. helyen a FINLINE Kft kecskeméti beruházó
került kijelölésre. A közbeszerzési eljárásban foglaltak alapján a beruházási
munkálatokat szeptember végéig kell befejezni.
Plébános Úr javasolta, hogy a beruházás kapcsán kiépítésre kerülő stációk mellett
kerüljön felállításra egy testvér-települési tábla is. Továbbá érdeklődött, hogy a
templomkertben a fakitermelés során megtalált valószínűsített római kori kút
betemetésre kerüljön-e?
Véleménye szerint kár lenne a kutat betemetni, hiszen egy régi történeti emlék került
feltárásra a véletlen folytán. A kút 6 m mélységű és víz is van benn. A későbbiek
során lehetőség adódhat rá, hogy pályázati forrásból a kutat felújítsák, illetve
díszkúttá vagy szökőkúttá alakítsák át.

-

A lengyelországi testvér-települési úttal kapcsolatban várja az ötleteket, hogy milyen
ajándékot vigyenek.
A kiutazó delegáció létszáma sajnos folyamatosan csökken, jelenleg már a 20 főt
sem éri el, így várhatóan az előzetesen kalkulált 1 főre eső utazási költség mértéke is
ennek megfelelően emelkedni fog.

-

Turcsányi László javaslatára és szervezésével megalakult a Főnix Egyesület, mely a
kisszállási külterületi temetők rendbetételére és felújításának céljából alakult meg.
Az önkormányzat is részt vállal a feladatokból, ezért ennek érdekében első lépésként
kegyeleti hellyé nyilváníttatta a Négyestelepi és a rohodai külterületi temetőket, ami
lehetővé teszi, hogy véglegesen temetőként maradjanak meg az utókor számára. A
temetők jelenleg igen elhanyagolt állapotban vannak, ezért gyomtalanításra, eldőlt
vagy kidőlt sírok felállítására, valamint egy új kerítés készítésére van szükség. Első
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körben június 11-ére szervezik a temető rendbetételére a társadalmi munkát, melyen
mindenkit szívesen látnak.

___________________

7. Képviselői kérdések, interpellációk

Urlauberné Horváth Éva: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Kalocsa
Főegyházmegyei Katolikus Karitász Alapítvány „EU élelmiszersegély program 2010.
keretében” tartós élelmiszer csomagot adományozott a Szociális Alapítvány részére. A
csomag tartalma: C-vitamin és tészta. A nagycsaládosok 20 kg tésztát és 1 doboz C vitamint,
a kis jövedelemből élők pedig 10 kg tésztát és 1 doboz C vitamint kapnak.

___________________________

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 18 órakor berekesztette.

Kmf.

Kispál István
polgármester

Ceglédi Zoltánné dr.
címzetes főjegyző

