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Készült: Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 26-i 

soros 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: 

 

   

 

 

 

 

 



 2 

N A P I R E N D I      J A V A S L A T 

 

 

1.) Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi tevékenységéről 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

  Dr. Várnai László Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke 

 

 

 

2.) Beszámoló a HTKT SZSZK Kisszállás Házi segítségnyújtás, Nappali ellátás, és Idősek 

Otthoni ellátás 2009. évi működéséről 

 

Előadó: Nyilas László SZSZK intézményvezető 

  Horváth Istvánné intézményvezető 

 

 

 

3.) Beszámoló a Támogató Szolgálat 2009. évi működéséről 

 

Előadó: Nyilas László SZSZK intézményvezető 

              Fodor Zoltánné személyi segítő 

 

 

 

4.) Beszámoló a Közösségi Pszichiátriai ellátás 2009. évi működéséről. 

 

Előadó: Nyilas László SZSZK intézményvezető  

   Némethné Tóbiás Klára közösségi pszichiátriai koordinátor 

 

 

 

5.) Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatainak 2009. évi ellátásáról 

  

Előadó:  Nyilas László SZSZK intézményvezető 

   Vinek Tiborné családgondozó 

 

 

 

6.) Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat 2009. évi működéséről 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 Sólya László tanyagondnok 

 Tápai Károly tanyagondnok 

 

 

 

7.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásáról 

 

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző  
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8.) Beszámoló a szociális étkeztetési feladatok 2009. évi ellátásáról 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 Sólya Lászlóné szociális segítő 

 

 

 

9.) Beszámoló Csodacsalád Egyesület Gyermekkert 1-2 Családi Napközi 2009. évi 

tevékenységéről 

 

Előadó: Dr. Nagy Ágnes Csodacsalád Egyesület elnöke 

 

 

 

10.) Közbeszerzési hirdetmények megtárgyalása és elfogadása 

            

a.) Általános Iskola épületének tetőfelújításáról 

b.) Önkormányzati beruházások megelőlegezési és fejlesztési hitel felvételéről 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

 

11.) Szociális Alapítvány kérelme az önkormányzati tulajdonú Felszabadulás u. 9. 

szám alatti ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítására 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

 

12.) Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről 

 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

 

13.) Képviselői kérdések, hozzászólások 

 

 

 

 

 

____________________________ 
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NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

 

1. Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi tevékenységéről 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

  Dr. Várnai László Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

Fődi Gabriella: Kiegészítésként elmondja, hogy sajnálatos módon a központi házi orvosi 

ügyeleti ellátás kistérségi szintű egységes ellátására kiírt közbeszerzési eljárás 

eredménytelenül zárult, ezért új eljárást kell lefolytatni, amely már a 2010. évet érinti.  

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

 

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy ő a települést érintően minden kistérségi 

üléseken történt eseményről folyamatosan tájékozatja a helyi képviselő-testületet. 

 

 

----------- 

 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

82/2010.(V.26.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás  

2009. évi beszámolójáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

mellékletben foglaltak szerint elfogadja a Halasi 

Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi tevékenységéről 

szóló beszámolóját. 

 

 

___________________ 
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2. Beszámoló a HTKT SZSZK Kisszállás Házi segítségnyújtás, Nappali ellátás, 

és Idősek Otthoni ellátás 2009. évi működéséről 
 

Előadó: Nyilas László SZSZK intézményvezető 

  Horváth Istvánné intézményvezető 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

Horváth Istvánné: Megköszöni a Képviselő-testület eddigi munkáját, támogatását és kéri, 

hogy az intézmény további működéséhez a jövőben is teremtse meg szükséges feltételeket. 

 

 

Vízkeleti Szabolcs: Kiegészítésként elmondja, hogy sajnálatosan az előző évekhez 

viszonyítva egyre kevesebb állami támogatást kap a társulás, így a társulás minden települése 

esetében több hozzájárulást kell befizetni a feladatok ellátásához. Szakmailag kimagaslóan jól 

működik a Szociális Szolgáltató Intézmény, a tagintézményekkel is jó az együttműködés. 

Megragadja az alkalmat és az intézmény nevében megköszöni a kisszállási tagintézménynél 

dolgozók valamint a Képviselő-testület munkáját. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

 

Urlauberné Horvát Éva: Elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta 

az előterjesztést, melyet elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek. Elmondja továbbá, hogy 

a Képviselő-testület tisztában van azzal, hogy Kisszállás település miért is csatlakozott a 

kistérségi szociális feladatellátáshoz, és ez nem a szakmai alkalmatlanság miatt történt. Az 

egyetlen indok, amiért a Kisszállási szociális intézményi feladatellátás a kistérségi Szociális 

Szolgáltató Központon keresztül kerül ellátásra az volt, hogy akkor a kistérség több 

normatívát tud leigényelni az államtól. Sajnos a várt reményeket nem tudta maradéktalanul 

teljesíteni a társulás és ebből kifolyólag az önkormányzat nem győzi a kistérség által 

kiszámolt hozzájárulások mértékét a valóságos, tényekkel alátámasztottak szerint korrigálni. 

A napirend kapcsán a bizottság nevében megköszöni az összes szociális ellátásban dolgozó 

személy szívből jövő munkáját. 

 

 

Kispál István: Elmondja, mindenki előtt ismeretes, hogy a Kistérségi Szociális Szolgáltató 

Központ az önkormányzatok szociális feladatainak finanszírozási gondjainak megoldása, 

enyhítése céljából jött létre. A bizottság elnöke által is már említett várt számítás nem olyan 

mértékben hozta meg eredményét, mint azt az önkormányzatok remélték. Éves szinten 

Kisszállás község esetében ez megközelítőleg 20 millió Ft-tal kevesebb állami hozzájárulást 

jelent. Az önkormányzat folyamatosan jelezte, hogy a kistérségi elszámolással problémák 

vannak, számos hiányosság merül fel. A tavalyi évben az önkormányzat részére megállapított 

éves kistérségi hozzájárulás mértéke a végső elszámoláshoz képest 5 millió Ft többletkiadást 

jelentett Kisszállásnak. Ezt önkormányzatunk kifogásolta és azóta is a pontos egyeztetést és 

elszámolást várja a kistérség részéről, de a mai napig bezárólag erre még nem került sor, az 

önkormányzat viszont nem hajlandó addig megfizetni a többlet hozzájárulás mértékét, amíg 
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az elszámolásra sor nem kerül. A kistérség szerint a többlet kiadás egy része a nappali ellátás 

esetében 1,8 millió Ft, a támogató szolgálat és közösségi ellátás esetében ez 750.00 Ft. Ezért 

kellene már a végleges elszámolást elkészíteni, hogy mindkét fél tisztában legyen a 

kötelezettségeivel. Önkormányzatunk tisztában van azzal, hogy az idősek otthoni ellátás 

tekintetében tartozása áll fenn a kistérség felé, melyet el is ismert, de sajnos a költségvetési 

források hiányában a hátralékokat csak részletekben tudja megfizetni. 

Önkormányzatunk a kistérségi pénzügyi elszámolások kapcsán abban látja a legnagyobb 

hibát, hogy a kistérségnek nincs részletesen kidolgozott költségvetése, amely iránymutatás és 

elszámolási alapot teremt, csak pénzügyi információt nyújtanak, amellyel viszont sok esetben 

nem ért egyet önkormányzatunk. Az a meglátása, hogy a társulás elvesztette eredeti funkcióját 

és már, mint egy kényszertársulás működik csak, és sajnos az SZSZK egy kissé eltávolodott a 

kisszállási szociális intézményektől, az itt dolgozóktól. 

 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Az önkormányzat egyik legfontosabb feladata, hogy figyelje a 

jogszabályok változását és annak megfelelően végezze a feladat ellátásokat. A kormányváltás 

következtében előfordulhat az is, hogy az eddigiekben ellátott feladatokat az állam már nem 

kötelező feladatként írja elő az önkormányzatok számára, ezáltal normatívát sem fog 

biztosítani azok ellátásához, tehát nem biztos, hogy a jövőben ilyen kistelepüléseken, mint 

Kisszállás is ugyanezen feladatok ellátást kell biztosítani, mint a mai napon. 

Kisszállás település saját érdekeit védi és tartja szem előtt, ezért van az, hogy az 

önkormányzat által a társulás felé kifizetett hozzájárulások mértékét több soron is 

felülvizsgálja. Önkormányzatunk célja nem a konfliktus keresése, hanem a korrekt elszámolás 

alapján történő hozzájárulás mértékének a megállapítása. Sajnos az állam a kistelepülések 

önkormányzatait egyre többször kényszeríti társulások formájában történő feladatellátásra, 

amely nem mindig jelent megoldást egy-egy problémára. Önkormányzatunk nem zárkózna el 

egy oktatási társuláshoz történő csatlakozástól sem, amennyiben nem olyan módon lenne az 

elszámolás, mint a szociális társulás esetében. 

Kezdetben a társulások létrehozásával és működésével kapcsolatos jogszabályi háttér sem volt 

megfelelő, a munkaszervezet a Közigazgatási Hivataltól kért szakmai segítséget, a 

jogszabályok eltérő értelmezése és alkalmazása még jobban elbizonytalanította az 

önkormányzatokat a tekintetben, hogy hogyan és milyen módon vegyenek részt a 

társulásokban. 

 

 

Korbely Gábor: Megjegyzi, hogy a társuláshoz történő csatlakozás idején a testület részéről 

felmerült, hogy valóban jó lépés-e, ha az önkormányzat a szociális intézményei feladat 

ellátását a kistérségen belül oldaná meg. Sajnos most beigazolódott a testület aggálya és nem 

érti, hogy egy jól működő intézményt, miért kellett a feladat ellátás tekintetében így 

szétszedni. Sajnos, hogy az állam számos szociális feladat ellátást a nem kötelező 

önkormányzati faladatok közé sorolt át, ezáltal, ha az önkormányzat azokat a továbbiakban is 

fent kívánja tartani, akkor a további finanszírozásra a saját bevételeiből kell forrást találnia. 

Meglátása szerint az állam részéről ez a megközelítés nem emberbarát és nem is átgondolt, 

mivel nem lehet azt megtenni, hogy egy időseket ellátó otthont egyik napról a másikra 

megszüntet, hiszen az otthonban élő személyeket nem lehet január 1-től az utcára tenni, 

mondván, hogy már nem kötelező önkormányzati feladat egy otthon fenntartása. Kisszállás 

esetében pont ez történt és így az önkormányzatnak kötelessége az otthonban élők érdekében 

az otthont továbbra is fenntartani és a kiadásokat valamilyen formában fedezni. Ennek 

következménye az lett, hogy az önkormányzat működési hitel felvételére kényszerült. Itt 

szeretné megjegyezni, tekintettel arra, hogy a lakosság úgy érzi, számukra egyes szociális 
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ellátás igen is jár, ezért a lakossági fórumok alkalmával ki kellene hangsúlyozni, hogy minden 

nem jár, hanem csak adható. A kettő között igen nagy különbség van, amelyek pénzügyi 

vonzata az önkormányzat költségvetésében egy igen komoly tételt jelent, hiszen az éves 

kiadások megközelítik 40 %-ot. 

 

----------- 

 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

83/2010.(V.26.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Szociális Szolgáltató Központ Kisszállás Házi segítségnyújtás, 

Nappali ellátás és Idősek otthoni ellátás 2009. évi beszámolójáról 

 

 
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint 

elfogadja a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ Kisszállás Házi segítségnyújtás, 

Nappali ellátás és Idősek otthoni ellátás 2009. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját. 

 

___________________ 

 

 

3. Beszámoló a Támogató Szolgálat 2009. évi működéséről 
 

Előadó: Nyilas László SZSZK intézményvezető 

              Fodor Zoltánné személyi segítő 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Urlauberné Horvát Éva: Elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta 

az előterjesztést és a beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 



 8 

84/2010.(V.26.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Szociális Szolgáltató Központ Kisszállás Támogató 

Szolgálat 2009. évi beszámolójáról 

 
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint 

elfogadja a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ Kisszállás Támogató Szolgálat 

2009. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

 

___________________ 

 

 

4. Beszámoló a Közösségi Pszichiátriai ellátás 2009. évi működéséről 
 

Előadó: Nyilas László SZSZK intézményvezető  

   Némethné Tóbiás Klára közösségi pszichiátriai koordinátor 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

 

Urlauberné Horvát Éva: Elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta 

az előterjesztést és a közösségi pszichiátriai ellátás beszámolóját elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek. 

----------- 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

85/2010.(V.26.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

 

Szociális Szolgáltató Központ Kisszállás Közösségi  

Pszichiátriai ellátás 2009. évi beszámolójáról 

 

 
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint 

elfogadja a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ Kisszállás Közösségi Pszichiátriai 

ellátás 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

 

___________________ 
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5. Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatainak 2009. évi 

ellátásáról 
 

Előadó:  Nyilas László SZSZK intézményvezető 

   Vinek Tiborné családgondozó 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

 

Urlauberné Horvát Éva: Elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta 

az előterjesztést és a beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

----------- 

 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

86/2010.(V.26.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Szociális Szolgáltató Központ Kisszállás  

Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat 

2009. évi beszámolójáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint 

elfogadja a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ Kisszállás Családsegítő és 

Gyermekjóléti szolgálat 2009. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját. 

 

___________________ 

 

 

6. Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat 2009. évi működéséről 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

  Sólya László tanyagondnok 

  Tápai Károly tanyagondnok 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, egyre többen költöznek ki Kiskunhalas városból a 

kisszállási tanyákra, akik igényt is tartanának az önkormányzat által biztosított tanyagondnoki 
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szolgáltatásra, de mivel nem a települési háziorvoshoz vannak bejelentkezve, ezért a 

szolgáltatást nem vehetik igénybe.  

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

 

Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta 

az előterjesztést és mindkét tanyagondnoki beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek. 

 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Március 1-től már nem kell a tanyagondnokoknak Tompáról hétvégi 

ebédszállítást végeznie, mivel az étel előállítása helyben történik, ezáltal egy kicsit 

mentesültek a hétvégi terheléstől, viszont az Asszonykórust a vidéki fellépésekre a 

továbbiakban is a tanyagondnokok szállítják.  

A bevásárlással kapcsolatban kellene valamilyen megoldást kitalálni arra, hogy a tanyasi 

lakosság részére ne a tanyagondnokok saját pénze kerüljön befektetésre vásárláskor, hanem 

valamilyen más módon kellene, hogy történjen a megelőlegezés. Más települések olyan 

megoldást is alkalmaznak, hogy a tanyán élőket hozzák be a települési boltokba bevásárolni. 

 

 

Kispál István: Sajnos ezen önkormányzati feladat ellátásnál is jelentkezik a lakosság részéről 

az a hozzáállás, hogy azt hiszik, ez nekik maximálisan jár, mindazon által az önkormányzat 

minden tőle telhetőt megtesz, hogy az igényeket kielégíthesse. A lakossági fórumokon 

tájékoztatni fogják erről a lakosságot. 

 

 

Korbely Gábor: Megjegyzi, nagyon kár, hogy az önkormányzat ennyire eladósodott, melyhez 

az ilyen, mint nem kötelező feladatok felvállalása is nagyban hozzájárult. Meglátása szerint az 

önkormányzat által biztosított szolgáltatással lehet élni, de mondhatni, hogy egyre többen 

inkább visszaélnek ezzel. 

----------- 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

87/2010.(V.26.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

I. számú Tanyagondnoki körzetben végzett  

feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint 
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elfogadja az I. számú tanyagondnoki körzetben végzett 

2009. évi feladatok ellátásáról szóló beszámolót. 

 

----------- 

 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

88/2010.(V.26.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

II. számú Tanyagondnoki körzetben végzett  

feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint 

elfogadja a II. számú tanyagondnoki körzetben végzett 

2009. évi feladatok ellátásáról szóló beszámolót. 

 

___________________ 

 

 

7. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásáról 
 

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző  

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

Ceglédi Zoltánné dr.: Kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzati gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelés a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

került elkészítésre. A demográfiai mutatókból egyértelműen kitűnik, hogy bár a településen a 

születés és elhalálozás az előző, 2008-as évhez viszonyítva csökkent, de amíg a születések 

számánál még mindig magasabb az elhalálozás, és a beköltözöttekhez képest még mindig 

nagyobb az elköltözöttek száma, ezért ezek együttesen a település lélekszámának csökkenését 

eredményezik. Sajnos a 2010-es évben az előre látható adatok alapján csak 4 gyermek fog 

születni. A település életében probléma az évek óta megfigyelhető folyamatos lakosságszám 

csökkenés. Ugyancsak problémát jelent a kamaszgyermekek viselkedése és a sajátos nevelési 

igényű gyermekek ellátása, melyek létszáma az utóbbi időben egyre növekszik. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta 

az előterjesztést és a beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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Baumgartner József: Ahogy a beszámoló is tartalmazza, mind a kamasz gyermekek 

viselkedése, mind a sajátos nevelésű igényű gyermekek nevelése igen komoly 

megpróbáltatásokat jelentenek a pedagógusoknak. Sajnos az is tény, hogy számos olyan 

gyermek van, akinek nincs ugyan igazolása róla, de ők is inkább a SNI gyermekek közé 

sorolhatók. Ezen gyermekek oktatása és nevelése külön speciális ismereteket igényel. 

Ugyancsak problémát okoz az is, hogy a tankötelezettségi korhatár 18 év, ami azt jelenti, 

hogy a felső osztályosok között, ahol normál esetben a 10-14. év közti gyermekek tanulnak, 

ott még megtalálhatók akár 17-18 éves gyermekek is, akik a 8 osztályt még nem tudták 

elvégezni. Ezen majdnem nagykorú gyermekek értékrendje merőben más, mint a többi 

gyermeké, és sajnos negatív irányú befolyásoltságuk megfigyelhető a többi, akár a jobb 

képességű gyermekek esetében is. Plusz hátrányként jelentkezik a helyi iskolánál az is, hogy a 

jobb képességű gyermekeket a környező városok iskolájába átíratják, ezért helyben a 

gyengébb képességű és a problémás gyermek marad. 

 

 

Benedek János: Egyetért Képviselőtársa felvetésével, de meglátása szerint ezek a 

körülmények nagyban a társadalomban bekövetkezett változásoknak, az egyre növekvő 

munkanélküliségnek is a következménye. A munkanélküliség és a családoknál jelentkező 

pénzhiány a gyermekek képesítését is negatív irányban érinti. Meglátása szerint, amíg a 

családokon belül nem indul meg a szemlélet váltás, addig nem fog változás történni. 

 

 

Bunduláné Balázs Mária: Véleménye szerint, mint óvodapedagógus látja, az lenne a helyes 

megoldás, ha a szülő, amikor otthon van, akkor többet foglalkozna a gyermekével. 

 

 

Korbely Gábor: Sajnos ott tartunk, hogy már a mesék is az agresszióra nevelik a gyermekeket. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

89/2010.(V.26.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok  

ellátásának 2009. évi beszámolójáról 

 

     

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint 

elfogadja a 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról szóló beszámolót. 

 

 

___________________ 
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8. Beszámoló a szociális étkeztetési feladatok 2009. évi ellátásáról 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

  Sólya Lászlóné szociális segítő 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

 

Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta 

az előterjesztést és a szociális étkeztetésről szóló beszámolót elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek. 

 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a szociális segítőt a napi 135 ebéd kiosztásában illetve 

kihordásában 2 fő közcélú foglalkoztatott segíti. A szociális segítő kérte a Képviselő-

testületet, hogy a 6 órás foglalkoztatását 8 órára emelje fel a testület, amit viszont az 

önkormányzat pénzügyi helyzete sajnos nem tesz lehetővé. 

 

----------- 

 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

90/2010.(V.26.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Szociális étkeztetés ellátásának 2009. évi beszámolójáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint 

elfogadja a szociális étkeztetésről szóló 2009. évi 

beszámolót. 

 

___________________ 

 

 

9. Beszámoló Csodacsalád Egyesület Gyermekkert 1-2 Családi Napközi 2009. 

évi tevékenységéről 
 

Előadó: Dr. Nagy Ágnes Csodacsalád Egyesület elnöke 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 
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H o z z á s z ó l á s : 

 

 

Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta 

az előterjesztést és a Csodacsalád Egyesület beszámolóját elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek. 

 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a testület május 20-i rendkívüli ülésére kérelmet nyújtott be az 

egyesület, melyben az általa bérelt önkormányzati tulajdonú Kisszállás, Marx u. 9. szám alatti 

lakás és garázs felújítása során felmerülő költségek bérleti díjban történő beszámítását kérte 

az önkormányzattól. A testület a 80/2010.(V.20.) ÖK számú határozatában úgy döntött, hogy 

az ingatlan pályázati támogatásból történő felújításának és az ingatlan bérleti díjának 

elszámolásáról a felmerülő kiadások pontos ismeretében a következő ülésen határoz. Sajnos 

az egyesület elnöke a mai ülésen nem tudott megjelenni és a várhatóan felmerülő költségekről 

sem készített kimutatást, ezért ennek hiányában a bérleti díjba történő beszámításról nincs 

módjában a testületnek döntenie. 

----------- 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

91/2010.(V.26.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Csodacsalád Egyesület Gyermekkert 1-2 

Családi Napközi 2009. évi beszámolójáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint 

elfogadja a Csodacsalád Egyesület Gyermekkert 1-2 

Családi Napközi 2009. évi beszámolóját. 

 

 

___________________ 

 

 

10. Közbeszerzési hirdetmények megtárgyalása és elfogadása 

a) Általános Iskola épületének tetőfelújításáról 

b) Önkormányzati beruházások megelőlegezési és fejlesztési hitel felvételéről 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy ezentúl a közbeszerzési ajánlattételi 

felhívásban fel kell tüntetni annak a forrásnak az összegét is, amelyet az önkormányzat 

pályázaton nyert a beruházás megvalósítására. 

A beérkező pályázatok elbírálását követően az önkormányzat legkorábban július 19-én tud 

szerződés kötni a beruházás kivitelezésére. Az iskola tetőcseréje előre láthatólag 1,5-2 

hónapot vesz majd igénybe, ami várhatóan érinteni fogja az őszi iskolakezdési időszakot, 
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ezért az önkormányzatnak meg kell találnia a megoldást, hogy az iskolai tanév zavartalanul 

megkezdődhessen. 

A testület a május 6-i rendkívüli ülésén a 72/2010.(V.20.) ÖK számú határozatában megbízta 

Dr. Géczi József közbeszerzési tanácsadót az önkormányzat nyertes vidékfejlesztési 

pályázatainak – IKSZT, Általános Iskola tetőfelújítás és Központi sétány kiépítés – 

megvalósításához előfinanszírozási hitel felvétel közbeszerzési eljárás lebonyolításával. Géczi 

Úr elkészítette az ajánlattételi felhívást, melyben az önkormányzat 105,575 eFt beruházási 

célhitel felvételét két részben venné igénybe. I. részben 84,462 eFt a megelőlegezési hitelből, 

míg a fennmaradó 21,114 eFt az úgynevezett fejlesztési hitelből állna. A hitelek forint 

alapúak, a futamidő 10 évben, míg a kamatláb 3 havi BUBOR mértékékben kerülne 

meghatározásra. Az önkormányzat a tervdokumentációért 15.000 Ft-ot kér. Az önkormányzat 

beruházásainak megvalósíthatósága érdekében reméli, hogy lesz beérkezett pályázat az 

ajánlattételi felhívásra. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 

 

 

H o z z á s z ó l á s : 

 

 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az általános iskola tetőszerkezetének felújítására, 

valamint az önkormányzati beruházások megelőlegezési és fejlesztési hitel felvételére és 

javasolja a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívások megjelentetését a Képviselő-

testületnek. 

----------- 

 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

92/2010.(V.26.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

„Általános Iskola tetőszerkezetének tetőfelújítása”  

beruházás közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az „Általános Iskola tetőszerkezetének 

felújítása” beruházás közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívását az alábbiak szerint határozza meg: 
 

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

 

Építési beruházás 

Árubeszerzés 

Szolgáltatás 

Építési koncesszió 

Szolgáltatási koncesszió 

X 
 
 

 
 

 
 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 

 

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. 
 

Város/Község: Kisszállás 
 

Postai 

irányítószám: 

6421                    

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

 

Címzett: Kispál István polgármester 

Telefon: 77/557-010, 77/557-020 

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

kisszallaspolgmester@t-online.hu 
 

 

Fax: 77/457-001 

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  Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű X 
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]

   

Közjogi szervezet  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  

mailto:kszallaspolghiv@t-online.hu
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I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 

 Víz  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]   

 Villamos energia  

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

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 

elosztása  

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

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]                                          

 Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és 

kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]             

 Vasúti szolgáltatások  

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

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz 

szolgáltatások                                         

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

 Repülőtéri tevékenység  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]    

 Kikötői tevékenységek  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]   

 Postai szolgáltatások  

[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 általános iskola tetőszerkezetének felújítása. 

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                           

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 

módon, az ajánlatkérő által 

meghatározott követelményeknek 

megfelelően 

 

Építési koncesszió 

 

X 
 

 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja/Egyéb 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória               

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat 

lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 

 

 

 

 

Szolgáltatási koncesszió               

A teljesítés helye 

 

6421 Kisszállás, Iskola u. 20-22. 

(448 hrsz.) 

NUTS-kód                  HU 331 

A teljesítés helye  

                               

                               

NUTS-kód                 •••••   

A teljesítés helye  

                               

                               

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                               

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma •••  

VAGY, adott esetben, maximális létszáma •••  

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel         

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 

A kisszállási általános iskola tetőszerkezetének felújítása vállalkozási szerződés keretében. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 
Fő szójegyzék 

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 45.00.00.00-7 •••• -•   •••• -•  

 

 

 

 

További tárgy(ak) 

 

45.21.42.00-2 

45.26.00.00-7 
•• .•• .•• .•• -•  

•• .•• .•• .•• -•  

 

•••• -•   •••• -•  

•••• -•   •••• -•  

•••• -•   •••• -•  

•••• -•   •••• -•  

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) 

A kisszállási általános iskola tetőszerkezetének felújítása: 

 

- Kiviteli tervek elkészítése 

- Falazat bontás, készítés 67 m
3
 

- Födémszerkezet felújítás (födém gerendák bárdolása 25 m
2
, felületkezelése 50 m

2
, károsodott 

gerendavégek mentesítése 0,60 m
3
, beépítendő fenyő fűrészáru kezelése 497 m

2
, gerendavégek 
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fertőtlenítése 16m
2
, csapos gerendafödém felülettisztítása és felületkezelése 662 m

2
)  

- Tetőszerkezet felújítás (Megmaradó gerendák bárdolása 20 m
2
 , felületkezelése  40 m

2
, károsodott 

csomópontok mentesítése mélyvédelemmel 0,50 m3, beépítendő fenyő fűrészáru faanyagvédelmi 

kezelése gerenda, palló 840 m
2
, deszka és léc 660 m

2
, falkoronák fertőtlenítése 64 m

2
 , felújított 

falszerkezetek faanyagvédelmi kezelése mázolással 80 m
2
 )  

- Vakolás ( durva oldalvakolat 376 m
2
, homlokzatvakolat 266 m

2
) 

- Kéményépítés (35 m
3
) 

- Tetőfedés (Síkpala fedés bontása, ponyvatakarás, tetőfedés 840 m
2
)  

- Aljzatkészítés 735 m
2 

- Bádogozás (függőereszcsatorna bontása, majd szerelése 83 m, kéményszegély 62 m) 

- Szigetelés 735 m
2 

- Villanyszerelés (villámhárító szerelés 42 m, hálózatkiépítés, földelőkötés) 
 

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       2010/09/25      (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 100.000,- 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. 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)              igen    nem X 

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  

                                                                                                

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  
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Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

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 

származó valamennyi bankszámlájának 

vonatkozásában az ajánlattételi határidőt 

megelőző 30 napnál nem régebbi nyilatkozatát 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. 

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. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

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. 

2. Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés 

értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozója, ha a 2007. , 2008. és 

2009. évek bármelyikében a számviteli törvények 

szerinti beszámolója alapján a mérleg szerinti 

eredménye negatív volt. 
 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 

10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozónak csatolnia kell: 

1. a Kbt. 67.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a 

2007., 2008. és 2009. évi épület-kivitelezéssel 

kapcsolatos beruházásai ismertetését a Kbt. 68. § 

(2) bekezdés szerint kiállított igazolással; 

2. a Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja alapján a 

szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló 

eszközök, berendezések, műszaki felszereltség 

ismertetését, saját tulajdonú eszközök esetében az 

eszköznyilvántartás másolatának, nem saját 

tulajdonú gépek esetén a bérleti szerződés vagy 

egyéb okirat másolatának becsatolásával;  

 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozója együttesen rendelkezzen: 

1. a 2007., 2008. és 2009. évek vonatkozásában 

megvalósított épület-kivitelezéssel kapcsolatos 

referencia munkával (és az erről szóló referencia-

igazolással), amelyek értéke összesen legalább 

nettó 40 millió Ft, és amelyek közül legalább egy 

közintézmény építésével vagy felújításával, 

valamint amelyek közül legalább egy műemlék 

épület felújításával kapcsolatos; 

2. legalább 1 db. minimum 200 literes 

betonkeverővel, 1 db. min. 500 kg hasznos 

teherbírású teherfelvonóval és legalább 300m2 

állványzattal; 
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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. 

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. 

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 „AM” 

kategóriájú felelős műszaki vezetői 

jogosultsággal rendelkező személlyel, továbbá 1 

fő min. 5 év ács-állványozó mesteri szakmai 

gyakorlattal rendelkező ács-állványozó mesterrel 

és 1 fő min. 5 év kőműves szakmai gyakorlattal 

rendelkező kőműves szakmunkás képesítésű 

szakemberrel.  

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?    igen    nem  

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

                                                                                                

                                                                                                

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 
 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA 

 

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    
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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 

1. ajánlati ár (Ft) 

2. vállalt jótállási idő (hónap) 

3. vállalt teljesítési határidő 

(napokban, a szerződés 

aláírásától számítva) 

4.                                

5.                                

Súlyszám 

8 

4 

 

2 

           

           

Részszempont 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

10.                               

Súlyszám 

           

           

           

           

           

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 kérelem azonosítószáma: 8106384376; Ügyfél-regisztrációs szám: 1003016475 

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?               igen      nem X 

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)                 
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IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) 

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum:  2010/06/22  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 11 óra 

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    igen X     nem  

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): nettó 70.000.-      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 11732064-

15339254 számú bankszámlájára. 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  

Dátum: 2010/06/22  (év/hó/nap)                                                                      Időpont: 11 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    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:     2010/06/22  (év/hó/nap)                                                                     Időpont: 11 óra 

Helyszín : 6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28. 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: az ajánlatok felbontásán az ajánlatkérő, az 

ajánlattevők képviselői, valamint az ajánlatkérő által meghívott személyek vehetnek részt a Kbt. 

80. § (2) bekezdése szerint. 

 

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), 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 
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V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2010. 06. 29.  11 óra (a bontás helyszínén) 

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. 07. 19.  

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 9-11 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  

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 általános iskola tetőszerkezetének felújítása.” 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. 
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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 (35.080.000 Ft), 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:   2010/05/28 (év/hó/nap) 

 

Ellenjegyezte: 

----------- 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

93/2010.(V.26.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 
„Önkormányzati beruházások megelőlegezési és fejlesztési hitel  

felvétel” beruházás közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az „önkormányzati megelőlegezési és 

fejlesztési hitelfelvétel” beruházás közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívását az alábbiak szerint határozza meg: 
 

http://www.mvh.gov.hu/
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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

 

Építési beruházás 

Árubeszerzés 

Szolgáltatás 

Építési koncesszió 

Szolgáltatási koncesszió 

 

 

 

X 
 

 
 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 

 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

Azonosító kód_______________________________________ 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: Kisszállás Község Önkormányzata 

 

Postai cím: Felszabadulás u. 28. 
 

Város/Község: Kisszállás 
 

Postai 

irányítószám: 

6421                    

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

 

Címzett: Kispál István polgármester 

Telefon: 77/557-010, 77/557-020 

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

kisszallaspolgmester@t-online.hu 
 

 

Fax: 77/457-001 

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  Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű X 
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]

   

Közjogi szervezet  Egyéb  

 

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

 

mailto:kszallaspolghiv@t-online.hu
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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]   

 Villamos energia  

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

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 

elosztása  

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

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]                                          

 Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és 

kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]             

 Vasúti szolgáltatások  

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

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz 

szolgáltatások                                         

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

 Repülőtéri tevékenység  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]    

 Kikötői tevékenységek  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]   

 Postai szolgáltatások  

[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 

Kisszállás Község Önkormányzatának megelőlegezési és fejlesztési hitelfelvétele az önkormányzat 

különböző támogatásból megvalósítandó beruházásai finanszírozására. 

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                         b) Árubeszerzés                             c) Szolgáltatás                          X 
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Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 

módon, az ajánlatkérő által 

meghatározott követelményeknek 

megfelelően 

 

Építési koncesszió 

 

 

 

 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja/Egyéb 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória              6 

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat 

lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 

 

 

 

 

Szolgáltatási koncesszió               

A teljesítés helye  

                               

                               

NUTS-kód                 •••••  

A teljesítés helye  

                               

                               

NUTS-kód                 •••••   

A teljesítés helye 

 

6421 Kisszállás, Felszabadulás 

u. 28. 

NUTS-kód                  HU 331 

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                               

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma •••  

VAGY, adott esetben, maximális létszáma •••  

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel         

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 

Kisszállás Község Önkormányzatának megelőlegezési és fejlesztési hitelfelvétele az önkormányzat 

különböző támogatásból megvalósítandó beruházásai finanszírozására, hitelszerződés keretében. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 
Fő szójegyzék 

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 66.11.30.00-5 •••• -•   •••• -•  

 

 

 

 

További tárgy(ak) 

 

•• .•• .•• .•• -•  

•• .•• .•• .•• -•  

•• .•• .•• .•• -•  

•• .•• .•• .•• -•  

 

•••• -•   •••• -•  

•••• -•   •••• -•  

•••• -•   •••• -•  

•••• -•   •••• -•  
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II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség 

szerint több példány használható)                                                                                                                igen X     nem  

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre                                     egy vagy több részre                      valamennyi részre                                X 

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) 

Összesen 105.576.000.- Ft beruházási célhitel felvétele: 

1. rész: 84.462.000.- Ft megelőlegezési hitel, erre vonatkozóan Ajánlatkérő engedményezési 

megállapodást köt. 

Pénznem: HUF 

 

2. rész: 21.114.000.- Ft ún. fejlesztési hitel: 

Pénznem: HUF 

Futamidő: a szerződéskötéstől számított 10 év 

Türelmi idő: a szerződéskötéstől számított 3 év 

Rendelkezésre tartási idő: a szerződéskötéstől számított 2 év 

Kamatláb: 3 havi BUBOR  

Kamatfizetés: negyedévente egyenlő részletekben a negyedév utolsó napján 

Törlesztés: a türelmi időt követően negyedévente egyenlő részletekben a negyedév utolsó napján 

Előtörlesztés: 10 nappal korábbi írásbeli értesítés alapján bármikor, díjtalanul 

Ajánlattevő kizárólag kamatot, aktuális esetben az ajánlatkérő által kezdeményezett 

szerződésmódosítás díját, illetve késedelmi kamatot számíthat fel, minden egyéb szolgáltatást terhelő 

díjat és költséget a kamatfelárba kell beépítenie, ilyen díjat vagy költséget az ajánlattevő egyéb címen 

sem érvényesíthet. 

 

Részletesen az ajánlattételi dokumentációban. 

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: 120 vagy  napokban: ••••  (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:  kezdés           •••• /  •• /••      (év/hó/nap)    

                                                   ÉS/VAGY 

             befejezés       •••• /  •• /••      (év/hó/nap)  
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III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre  

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 305.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint, a hitelszerződésben, 

illetve az engedményezési megállapodásban foglalt tőke- és kamatfizetési ütemezésnek megfelelően 

halasztottan teljesíti. 

Fedezet az önkormányzat költségvetése, forgalomképes ingatlan (a dokumentáció szerint ). 

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)              igen    nem X 

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  

                                                                                                

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: 

5. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel 

kapcsolatban fennállnak a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok. 

6. 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. 

7. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel 

kapcsolatban fennáll a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjában szereplő kizáró ok. 

8. 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 
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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 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. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés 

értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozója, ha a 2007. , 2008. és 

2009. évek bármelyikében a számviteli törvények 

szerinti beszámolója alapján a mérleg szerinti 

eredménye negatív volt. 
 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 

10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozónak csatolnia kell: 

 

a Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a 

2007., 2008. és 2009. évi legjelentősebb 

önkormányzati hitelnyújtásai ismertetését a Kbt. 

68. § (1) bekezdés szerint (legalább a teljesítés 

ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás 

tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy 

a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más 

adat megjelölésével). 

 

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. 

 
 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozója együttesen rendelkezzen: 

a 2007., 2008. és 2009. évek valamelyikében 

legalább 1 db. 100 millió Ft összegű 

önkormányzat részére történt hitelnyújtással. 
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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?    igen X   nem  

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény. 
 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA 

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                                                                            X  

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                                      

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

Részszempont 

1.                                

2.                                

3.                                 

4.                                

5.                                

Súlyszám 

           

           

           

           

           

Részszempont 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

10.                               

Súlyszám 
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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) 

                                                                                           

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?               igen      nem X 

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:  2010/06/22  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 10 óra 

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    igen X     nem  

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): nettó 15.000.-      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 11732064-

15339254 számú bankszámlájára. 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  

Dátum: 2010/06/22  (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    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) 
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IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:     2010/06/22  (év/hó/nap)                                                                     Időpont: 10 óra 

Helyszín : 6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28. 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: az ajánlatok felbontásán az ajánlatkérő, az 

ajánlattevők képviselői, valamint az ajánlatkérő által meghívott személyek vehetnek részt a Kbt. 

80. § (2) bekezdése szerint. 

 

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      nem X 

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:  

                                                                                           

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2010. 06. 29.  10 óra (a bontás helyszínén) 

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. 07. 19.  

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:  

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:  

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) 
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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 „Kisszállás Község Önkormányzatának megelőlegezési és fejlesztési 

hitelfelvétele az önkormányzat különböző támogatásból megvalósítandó beruházásai 

finanszírozására.” 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 az eljárás nyertesével, annak 

visszalépése esetén a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevővel köt szerződést, 

amennyiben az eredményhirdetésen megjelöl második legkedvezőbb ajánlatot tevőt. 

 

8.) 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:   2010/05/28 (év/hó/nap) 

 

Ellenjegyezte: 

B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A RÉSZ SZÁMA  1    MEGHATÁROZÁS Kisszállás Község Önkormányzatának megelőlegezési és 

fejlesztési hitelfelvétele az önkormányzat különböző támogatásból megvalósítandó beruházásai 

finanszírozására. 

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

Megelőlegezési hitel felvétele. 
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2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 66.11.30.00-5 ••••-•   ••••-•  

 

 

 

 

További tárgyak 

 

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  
 

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

84.462.000.- Ft megelőlegezési hitel felvétele engedményezési megállapodás keretében. 

Pénznem: HUF 

Részletesen az ajánlattételi dokumentációban. 

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE  

Az időtartam hónap(ok)ban:   ••    vagy napokban:   ••••   (a szerződés megkötésétől számítva)   

VAGY       Kezdés         •••• /•• /••      (év/hó/nap) 

                                                     ÉS/VAGY  

                 Befejezés     2012 /12/31    (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

                                                                                                

                                                                                                

 

 

B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A RÉSZ SZÁMA  2    MEGHATÁROZÁS Kisszállás Község Önkormányzatának megelőlegezési és 

fejlesztési hitelfelvétele az önkormányzat különböző támogatásból megvalósítandó beruházásai 

finanszírozására. 

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

Fejlesztési hitel felvétele. 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 66.11.30.00-5 ••••-•   ••••-•  
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További tárgyak 

 

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  
 

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

21.114.000.- Ft fejlesztési hitel: 

Pénznem: HUF 

Futamidő: a szerződéskötéstől számított 10 év 

Türelmi idő: a szerződéskötéstől számított 3 év 

Rendelkezésre tartási idő: a szerződéskötéstől számított 2 év 

Kamatláb: 3 havi BUBOR  

Kamatfizetés: negyedévente egyenlő részletekben a negyedév utolsó napján 

Törlesztés: a türelmi időt követően negyedévente egyenlő részletekben a negyedév utolsó napján 

Előtörlesztés: 10 nappal korábbi írásbeli értesítés alapján bármikor, díjtalanul  

Részletesen az ajánlattételi dokumentációban. 

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE  

Az időtartam hónap(ok)ban:   120   vagy napokban:   ••••   (a szerződés megkötésétől számítva)   

VAGY       Kezdés         •••• /•• /••      (év/hó/nap) 

                                                     ÉS/VAGY  

                 Befejezés     ••••  /•• /••     (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

                                                                                                

 

___________________ 

 

 

11. Szociális Alapítvány kérelme az önkormányzati tulajdonú Felszabadulás u. 

9. szám alatti „volt PUKI üzem”bérleti szerződésének meghosszabbítására 
 

Előadó: Kispál István polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a Szociális Alapítvány azzal a kérelemmel fordult a Képviselő-

testület felé, hogy a részükre ingyenesen bérbe adott önkormányzati tulajdonú Kisszállás, 

Felszabadulás u. 9. szám alatt található „volt PUKI üzem” épületét a továbbiakban is 

biztosítsa számukra az önkormányzat. Tekintettel arra, hogy az alapítvány a településen élő 

munkanélküliek foglalkoztatása céljából bérli az épületet, ezért javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy az önkormányzati ingatlant a továbbiakban is ingyenesen 2010. december 

31. napjáig adja bérbe az alapítvány részére. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 
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H o z z á s z ó l á s : 
 

Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és Polgármester Úr javaslatával megegyezően 

javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ez év december 31-ig a továbbiakban is ingyenesen 

biztosítsa az épületet az alapítvány részére. 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

94/2010.(V.26.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Szociális Alapítvány részére az önkormányzati  

tulajdonú „volt PUKI üzem”, mint nem lakás  

céljára szolgáló helyiség bérletéről 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a Szociális Alapítvány részére az 

önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló 

Kisszállás, Felszabadulás u. 9. szám alatti „volt PUKI 

üzem épületét” 2010. december 31-ig térítés mentesen 

bérbe adja. 

 

___________________ 

 

 

12. Kántor András Veterán Motorosok  
 

Előadó: Kispál István polgármester 

 

 

Kispál István: Elmondja, hogy a testületet a május 6-i ülésén tájékoztatta arról, hogy a 

kiskunhalasi Kántor András Veterán Motorosok Egyesülete június 19-én szombaton a 

Kiskunhalas-Kisszállás-Mélykút-Csávoly útvonalon felvonulást tart, mely során a településre 

érve egy kis pihenőt iktatnak be. Az egyesület kérte, hogy az önkormányzat járuljon hozzá a 

felvonulás költségeihez. A veterán járművek felvonultatása a lakosság részére egyfajta 

szórakozási és látvány lehetősége is nyújt. 

Javasolja a testületnek, tekintettel arra, hogy Lengyel Zsolt helyi vállalkozó a felvonulók 

részére süteményt és üdítőitalt ajánlott fel, ezért az önkormányzat 25.000 Ft-tal járuljon hozzá 

az egyesület általi felvonulás megrendezési költségeihez.  

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

----------- 
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

95/2010.(V.26.) ÖK      H A T Á R O Z A T  

 

Kántor András Veterán Autósok és 

Motorosok Egyesületének támogatásáról 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és a településen június 19-én felvonulást 

tartó Kántor András Veterán Autósok és Motorosok 

Egyesület (6400 Kiskunhalas, Tárogató u. 8.)-ét 25.000 

Ft támogatásban részesíti. 

 

A Képviselő-testület a támogatás összegét a 2010. évi 

költségvetéséből biztosítja. 

 

___________________ 

 

 

13. Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről 
 

 

Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy: 

 

 

- Az általános iskola energetikai tanúsítvány kiállításának elkészítésével a testület a 

16/2010.(I.28.) ÖK számú határozatában az ENEREN Energetikai Tanúsító és 

Épületdiagnosztikai Kft (6400 Kiskunhalas, Nemzetőr u.10.)-t bízta meg. A 

tanúsítvány elkészült, mely alapján 60 %-os megtakarítás eredményezhető. A jelenlegi 

5,4 millió Ft iskolai gázenergia kiadás várhatóan 1,7 millió Ft-ban realizálódhatna egy 

sikeres beruházás eredményeként. Az önkormányzat már évek óta olyan pályázati 

lehetőségek igénybevételét keresi, amelyek az önkormányzati intézmények fűtés-

világítás korszerűsítésére, azaz az energia költségek csökkentésére irányul. Javasolja, 

hogy a Goodwill Kft-vel vegye fel a kapcsolatot az önkormányzat és KEOP - 

Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázat útján próbálja 

megvalósítani az iskola energia hatékonyság fokozására irányuló beruházását. 

 

 

- Az Európai Uniós IPA- határon átnyúló együttműködési program keretében a szerbiai 

Oromhegyes, valamint a magyar Mártély és Kisszállás település közösen nyújtott be 

pályázatot az „Erőszak ellenes és bűnmegelőző központ civil hálózat létrehozása” 

címen. Településünk egy riasztórendszer kiépítésére, terepjáró gépkocsi beszerzésére 

és annak fenntartására pályázott, de sajnálatosan a pályázat elutasításra került. 

 

 

___________________ 
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14. Képviselői kérdések, interpellációk 
 

 

Benedek János: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Felszabadulás utcán az I. 

szakaszban a Művelődési Ház előtt megvalósuló járdaépítés jótállási idejének utána kellene 

nézni és amennyiben lehet, a kivitelezőt megkeresni és a jótállást érvényesíteni, mivel adott 

szakaszon megsüllyedt a térburkolat és megáll rajta a csapadék. 

Elmondja továbbá, lakossági bejelentés érkezett felé, hogy a Május 1. utca 50. előtt van egy 

fenyőfa, ami teljesen eltakarja a közvilágítást. 

 

 

Kispál István: Megköszöni Képviselőtársa bejelentését és ígéretet tesz azoknak megfelelő 

intézkedésről. 

 

 

 

___________________________ 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

  

 

 Kispál  István               Ceglédi Zoltánné dr. 

    polgármester     címzetes főjegyző 

 

 


