JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 13. du. 17
órai kezdettel tartott üléséről.

JELEN VANNAK: Botka Sándor alpolgármester
Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
Baumgartner József, Benedek János és
Bunduláné Balázs Mária és Urlauberné Horváth Éva – képviselők.
Távolmaradt: Kispál István polgármester és Dr. Muskó Zsolt képviselő.

Botka Sándor: Tisztelettel köszönti a megjelenteket és tájékoztatja a Képviselő-testületet,
hogy az ülést a polgármester akadályoztatása miatt ő fogja levezetni. Megállapítja, hogy a 7
fő testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes.

Az ülést megnyitja.

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

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

JAVASLAT

1.) Aqagroup – OTP Hungaro-Projekt Konzorciummal kötendő projektmenedzseri
vállalkozási szerződés jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
2.) Előterjesztés a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó jogi szakértői ajánlatkérésről
Előadó: Kispál István polgármester
3.) Előterjesztés a KEOP 1.1.1./2F/09-11 ”Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT, részét
képező új üzemeltetési koncepció, elfogadására
Előadó: Kispál István polgármester
4.) Képviselői kérdések, bejelentések

____________________________

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Aqagroup–OTP
Hungaro-Projekt
Konzorciummal
projektmenedzseri vállalkozási szerződés jóváhagyása

kötendő

Előadó: Botka Sándor alpolgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Botka Sándor: Kiegészítésül elmondja, hogy az egyszerű közbeszerzési eljárás során a
szennyvízberuházás projektmenedzsmenti feladatok ellátására első helyen az Aquagroup
Tanácsadási és Fejlesztési Kft és OTP Hungaro-Projekt Pénzügyi Műszaki-Gazdasági
Tanácsadó és Szervező Kft közös ajánlattevők kerültek kijelölésre. Ennek megfelelően a
Patay ügyvédi iroda segítségével elkészítésre került a vállalkozási szerződés, melynek
jóváhagyását javasolja a Képviselő-testületnek.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
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Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
szennyvízberuházás projektmenedzseri feladatainak ellátásról szóló vállalkozási szerződést a
nyertes pályázóval kösse meg.
----------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
31/2012.(III.13.) ÖK

HATÁROZAT

Szennyvízberuházás projektmenedzseri feladatai
vállalkozási szerződésének jóváhagyásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak alapján a
„KEOP 1.2.0./B/10-2010-0044 Kisszállás község
szennyvíztisztítása és csatornázása” projektmenedzseri
feladatainak ellátásáról szóló Aquagroup – OTP
Hungaro-Projekt Konzorcium (8200 Veszprém, Csikász
u. 5.)-mal kötendő vállalkozási szerződést jóváhagyja.
A Képviselő-testület megbízza a tisztségviselőket a
vállalkozási szerződés aláírásával.
___________________________

2. Előterjesztés a
ajánlatkérésről

szennyvízberuházáshoz

kapcsolódó

jogi

szakértői

Előadó: Botka Sándor alpolgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatásul elmondja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a
településen megvalósuló szennyvízberuházás lebonyolításához – a pályázat is kritériumként
írta el – szükség van jogi szakértő alkalmazására, aki a jogászi feladatokat az egész projekt
ideje alatt ellátja és az önkormányzat érdekeit képviseli. A jogi szakértői feladatok ellátására a
Patay ügyvédi iroda javaslata alapján került sor.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
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Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta a napirendet és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az
előterjesztésben foglaltak alapján a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó jogi szakértői
feladatok ellátásra három ügyvédtől kérjen árajánlatot.
----------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
32/2012.(III.13.) ÖK

HATÁROZAT

Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó jogi
szakértő feladatok ellátására árajánlat kérése
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak alapján a
„KEOP 1.2.0./B/10-2010-0044 Kisszállás község
szennyvíztisztítása és csatornázása” beruházáshoz
kapcsolódó jogi szakértő feladatok ellátására 10 napos
határidő meghatározásával
1. dr. Farkas Mihály (1024 Budapest, Árpád út 67.)
2. dr. Derce Tamás (1042 Budapest, Árpád út 48-50-. I.
em. 3.a.)
3. dr. Kontor Andrea (1114 Budapest, Fadrusz u. 5. II.
em. 2.a.)
ügyvédektől kér árajánlatot.
___________________________

3. Előterjesztés a KEOP 1.1.1./2F/09-11 ”Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz
szükséges RMT, részét képező új üzemeltetési koncepció, elfogadására
Előadó: Botka Sándor alpolgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Botka Sándor: Kiegészítésül elmondja, hogy a Képviselő-testület a 2011. november 29-i
ülésén már elfogadta a ,,Települési szilárdhulladék mechanikai biológiai stabilizálására
szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási rendszerben”
című, KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0004 azonosító jelű pályázatot szükséges RMT-t, és annak
részét képező üzemeltetési koncepciót. Tekintettel viszont arra, hogy új koncepció létrehozása
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vált indokolttá, mely a projekt önrész fedezetét társulási hitel felvétele nélkül a koncessziós
díjból finanszírozza és ezzel lehetőséget biztosít a jogszerűen és gazdaságosan üzemeltetésre,
ezért javasolja, hogy az előterjesztésben szerepelő határozati javaslatot a Képviselő-testület
fogadja el.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta a napirendet, melyet az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra
javasol a Képviselő-testületnek.
----------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
33/2012.(III.13.) ÖK

HATÁROZAT

,,Települési szilárdhulladék mechanikai biológiai stabilizálására szolgáló
rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási
rendszerben” pályázat RMT üzemeltetési koncepciójának módosításáról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a „KEOP-1.1.1/2F/09-11 „Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése”
konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT
részét képező új, átdolgozott, üzemeltetési koncepciót és
az alábbi döntést hozza:
1. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselőtestülete elfogadja a KEOP-1.1.1/2F/09-11-20110004 pályázati konstrukció keretében benyújtott
„Települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai
stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a
Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási
Rendszerben” című pályázati anyaghoz készített,
Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány részét
képező, egységes szerkezetbe foglalt új üzemeltetési
koncepciót (2. számú melléklet) azzal, hogy
egyidejűleg, illetve a tagönkormányzatok általi
elfogadást követően a korábbi üzemeltetési
koncepció hatályát veszti.
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2. Az új üzemeltetési koncepció valamennyi
tagönkormányzat elfogadó határozatával hatályosul.
3. Jelen döntésével – az 1. pont szerint – a Képviselőtestület módosítja a korábbi, 154/2011.(XI.29) számú
önkormányzati
határozatának
üzemeltetési
koncepcióra vonatkozó rendelkezéseit azzal, hogy a
határozat jelen módosítással nem érintett egyéb
rendelkezései változatlan formában fennállnak.
Határidő: 2012. március 29.
Felelős: Kispál István polgármester
___________________________

4. Képviselői kérdések, bejelentések
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a fogorvos személyével kapcsolatban lakossági
panasz érkezett felé. A panaszosok elmondása szerint a fogorvos egy esetben 2.000 Ft
hálapénzt kért egy fogkő eltávolításért, másik esetben mindennemű vizsgálat nélkül a
szájsebészetre küldte be a beteget, egy harmadik esetben pedig foghúzásra három nap múlva
adott csak időpontot.
Javasolja továbbá, hogy a település központi parkjaiba az önkormányzat ültessen rózsákat.
Tisztában van azzal, hogy a rózsák beszerzésével járó kiadást az önkormányzat nem tudja
finanszírozni, ezért ő magára vállalja, hogy támogatókat keres az ötlet megvalósítására.
Ceglédi Zoltánné dr.: Megkéri a Képviselő Asszonyt, hogy a fogorvos munkájával
kapcsolatos panaszosokat tájékoztassa, panaszukat az önkormányzathoz írásban nyújtsák be.
Botka Sándor: Támogatja a Képviselő Asszony javaslatát, tegyük közösen széppé a települést.
Megjegyzi, hogy a közelmúltban több kiszáradt fa kivágására került sor a központi parkban,
de helyettük már meg is történt az új csemeték kiültetése. Az elöregedett és kihalt fák pótlását
folyamatosan végzi az önkormányzat.
___________________________
Más napirendi pont nem lévén Botka Sándor alpolgármester az ülést 18 órakor berekesztette.

Kmf.
Botka Sándor
alpolgármester

Ceglédi Zoltánné dr.
címzetes főjegyző

