JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28. du.
15 órai kezdettel tartott üléséről.

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Botka Sándor alpolgármester
Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
Baumgartner József, Benedek János,
Dr. Muskó Zsolt és Urlauberné Horváth Éva képviselő
Kiss Tibor Kisszállás Önkormányzati Kft ügyvezető.

Távolmaradt: Bunduláné Balázs Mária képviselő.

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból
6 fő jelen van, így az ülés határozatképes.

Az ülést megnyitja.

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

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

JAVASLAT

1.) Kisszállás Önkormányzati Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadása
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
2.) Előterjesztés a szociális intézményi térítési díj felülvizsgálatáról
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
3.) Kisszállási Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
jóváhagyása
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző

Működési

Szabályzatának

4.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának
egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
5.) Előterjesztés Kisszállás Község Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervére
Előadó: Kispál István polgármester
6.) Előterjesztés a szennyvízberuházás mérnöki tender közbeszerzési ajánlattételi
felhívásáról
Előadó: Kispál István polgármester
7.) Előterjesztés
a
szennyvízberuházás
költség-haszonelemzés
előkészítésére vonatkozó ajánlatkérésre
Előadó: Kispál István polgármester

módosításának

8.) Előterjesztés a 2012. évi Tanyafejlesztési Program keretében történő gépbeszerzés
közbeszerzési eljárásával kapcsolatos döntésekről
Előadó: Kispál István polgármester
9.) Előterjesztés a GAS-STAR Bt-vel kötendő vállalkozási szerződések jóváhagyására
a. kisszállási általános iskola fűtésrendszerének, mérőhelyeinek kialakítására
b. kisszállási sportcsarnok fűtési rendszerének átalakítására
Előadó: Kispál István polgármester
10.) Előterjesztés a 0428/6 és a 0422 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok ügyében
Előadó: Kispál István polgármester
11.) Tájékoztató a két ülés közt történt fontosabb eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester

____________________________
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Kisszállás Önkormányzati Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadása
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kiss Tibor: Tájékoztatásul elmondja, hogy az üzleti terv elkészítésénél – mint azt az
előterjesztésben is ismertette – a társaság működőképességének fenntartása és az ott dolgozók
munkahelyeinek megtartása volt a legfőbb cél.
A bizottsági ülésen részletesen ismertetésre kerültek a 2013. évi tervezett kiadások és
bevételek, melyek alapján a jelenlegi állás szerint 5.092 e Ft negatív eredménnyel kell
számolni. Várhatóan az év folyamán bérmegtakarítás fog keletkezni, továbbá, ha az
önkormányzat a 2013. március 1-től alkalmazott 1 fő 8 órás takarító bértámogatását is
biztosítja a kft részére, akkor az üzleti terv negatív eredménye közel 3.810 e Ft-tal
lecsökkenhet, melynek eredményeként a kft üzleti terve 2013. év végére a 2012. évi üzleti
terv szintjén valósulhat meg.
Elmondja, hogy bár a kft mind inkább a kiszolgáló feladatokat helyezi előtérbe, mellyel
egyidejűleg az intézmény fenntartás – ismert okokból egyre jobban – háttérbe szorul, és még
mindig negatív eredménnyel tervez, mindazonáltal az önkormányzati feladatok ellátása és a
munkahelyek megtartása érdekében a kft további működtetése indokolt.
Fentiek ismeretében kéri a Tisztelt Képviselő-testület támogatását, hogy a kft jövőben
fenntartása a továbbiakban is biztosított legyen.
Kispál István: Elmondja, hogy a kft üzleti terve a mostani helyzetet tükrözi, melynek alapján
azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Elmondja továbbá, hogy a bizottsági ülésen részletes ismertetett okok miatt szükséges a kft
személyi állományának felülvizsgálata, valamint a karbantartó műhelyben dolgozók 6 órás
részfoglalkozatása 8 órás foglalkoztatásra történő módosítása, hiszen az időközben nyugdíjba
vonuló, valamint a megnövekedett feladatellátáshoz szükséges létszám nem áll egyenes
arányban az elvégzendő feladatokkal. Emellett újabb tervezést igényel a kft által üzemeltetett
konyha gép- és eszköz rendszerének felújítására, valamint az épület nyílászáró cseréire,
vizesblokkjára irányuló beruházás megvalósítására fordítandó költség számbavétele.
Javasolja, hogy a testület az üzleti terv elfogadásán túl bízza meg az önkormányzati
tisztségviselőket és a kft ügyvezetőjét, hogy végezze el a kft személyi állományának és a
karbantartó műhelyben dolgozók teljes munkaidőben történő foglalkoztatásának
felülvizsgálatával járó feladatokat, valamint az önkormányzati konyha eszköz- és épület
felújításával járó kiadások tervezését, figyelemmel a pályázati lehetőségek kihasználására.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
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Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a mai napon tartott ülésén megtárgyalta az előterjesztést és az Önkormányzati Kft
2013. évi ületi tervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. A Bizottság javasolja továbbá, hogy kerüljön a kft személyi állománya, valamint
a karbantartó műhelyben dolgozók részmunkaidő helyett teljes munkaidőben történő
foglalkoztatása felülvizsgálatra, és az önkormányzati konyha felújításával járó tervezési
feladatok pedig megtervezésre és a testület elé terjesztésre.
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
30/2013.(III.28.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás Önkormányzati Kft
2013. évi Üzleti tervének elfogadásáról
Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak alapján
elfogadja a Kisszállás Önkormányzati Kft 2013. évi
Üzleti tervét.
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
31/2013.(III.28.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás Önkormányzat Kft személyi állományának és az
általa üzemeltetett önkormányzati konyha felújításának felülvizsgálata
Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és megbízza a tisztségviselőket, hogy a
Kisszállás Önkormányzati Kft
- személyi állományának
- a karbantartó műhelyben dolgozók részmunkaidőről
8 órás foglalkoztatásra történő módosításának,
- általa üzemeltetett önkormányzati konyha eszköz és
épület felújításának
felülvizsgálatát végezze el, és azt terjessze a testület elé.
_____________________________
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2. Előterjesztés a szociális intézményi térítési díj felülvizsgálatáról
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ceglédi Zoltánné dr: Kiegészítésként elmondja, a szociális törvény a képviselő-testület
feladatául szabja, hogy a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési
díját minden év április 1. napjáig vizsgálja felül. Megjegyzi, hogy a felülvizsgálat során az
eddigi évekhez képest eltérést jelent, hogy az idéntől a tervezett térítési díjnál az aktuális (ez
évi) tervezett adatok kerültek figyelembe vételre, míg az előző években mindig az azt
megelőző év beszámolójában szereplő adatok alapján kerültek megtervezésre.
Az előterjesztésben részletes ismertetésre került a térítési díj ez évi mértékének számítása,
melynek figyelembe vételével nem javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek a szociális
intézményi térítési díj módosítását.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság és Humánpolitikai Bizottság a mai napon tartott együttes ülésén megtárgyalta a
szociális intézményi térítési díj felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az abban foglaltak
alapján nem javasolja a Képviselő-testületnek a 2013. évre vonatkozóan a térítési díj
módosítását.
--------A Képviselő-testület egyhangúlag – határozat hozatal nélkül – elfogadta a szociális étkeztetés
intézményi térítési díjának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést.

_____________________________

3. Kisszállási Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ceglédi Zoltánné dr.: Kiegészítéséként elmondja, hogy a testület a múlt ülésén alkotta meg új
szerkezeti formában a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 4/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletét, melynek 43. §-a az alábbiak szerint
rendelkezik:
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„43. §. A Polgármesteri Hivatalnak Szervezeti és Működési Szabályzatot kell készíteni, melyet
a Képviselő-testület hagy jóvá.
Az SzMSz tartalmazza:
1. a hivatal belső tagozódását, szervezetét,
2. irányítását, vezetését,
3. a hivatali munkaidőt,
4. a hivatal ügyfélfogadási rendjét,
5. a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét,
6. a hivatali szervezetek között a feladatok elosztását.”
Tekintettel arra, hogy miden intézménynek, így a polgármesteri hivatalnak is rendelkeznie
kell ilyen szabályzattal, ezért a fentiek szerint az kidolgozásra került. Megjegyzi, hogy a
szabályzat a jelenlegi állapotot tükrözi, az új, 2013. január 1-től hatályos Mötv. szerint, de
nem tudni, hogy a 2013. októberében felálló kormányablakok létrejöttével a hatáskörök
hogyan fognak változni.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletben foglaltak szerint a testület
hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatát fogadja el.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság a mai napon tartott ülésén
megtárgyalta az előterjesztést és a mellékletben foglaltak szerint elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.

----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
32/2013.(III.28.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállási Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint elfogadja
a Kisszállási Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatát.
_____________________________
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4. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatásul elmondja, hogy az önkormányzatnak eddig is volt a
köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának és egyéb juttatásairól szóló hatályos
önkormányzati rendelete, csak sajnos az elmúlt 5 évben nem tudott hatályosulni, mivel a jóléti
juttatásokhoz szükséges fedezet az önkormányzat éves költségvetésében nem állt
rendelkezésre.
Elmondja továbbá, hogy a rendelet az új közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény alapján
került elkészítésre, mely a jelenleg hatályos rendelethez képest egy új szabályt foglal
magában, amit eddig is alkalmazni kellett volna, de a testület előtt is ismert pénzügyi okok
miatt arra szintén nem került sor. Ez a rendelet-tervezet 6. § (2) bekezdésében foglaltak, mely
a köztisztviselők illetmény kifizetésének többletköltségét kompenzáló évi egyszeri támogatást
tartalmazza. A hivatali köztisztviselők esetében ez éves szinten 9 fővel (1 fő polgármester, 1
fő jegyző és 7 fő ügyintéző) 109.000 Ft kiadást jelent.
Ennek kapcsán ismerteti a testülettel, hogy az önkormányzati intézménynél dolgozó
közalkalmazottak illetmény kifizetésének többletköltségét kompenzáló évi egyszeri
támogatásnak a lehetősége is megvizsgálásra került. Így, éves szinten az:
- önkormányzati egyéb feladat területén (1 fő a Polgármesteri Hivatal állományából, 2 fő
tanyagondnok, 1 fő szociális étkeztető, 1 fő védőnő, 1 fő fogászati asszisztens) 8.400 x 6
= 50.000 Ft
- óvoda: 8.400 x 9 = 76.000 Ft
- művelődési ház (részfoglalkozatás miatt): 4.000 x 3 = 12.000 Ft
- Kisszállás Önkormányzati Kft: 8.400 x 13 = 109.000 Ft.
Összességében az összes önkormányzati dolgozó (köztisztviselők és közalkalmazottak
együttesen) illetmény kifizetésének többletköltségét kompenzáló évi egyszeri támogatás
fedezetére javasolja, hogy a 2012. évi költségvetés feladattal nem terhelt pénzmaradványa
nyújtson fedezetet.
Fentiek ismeretében javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek az előterjesztésben szereplő
rendelet-tervezet elfogadását.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság a mai napon tartott ülésén
megtárgyalta és javasolja, hogy a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltak
szerint alkossa meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának
egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendeletét.
-----------
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:
Kisszállás Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
5/2013.(IV.02.)
önkormányzati rendelete
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati
jogviszonyának egyes kérdéseiről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a)
pontjában foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§. (4) bekezdés d) pontjában, valamint a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott
felhatalmazás alapján és a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével
a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről a
következőket rendeli el:
I. fejezet
Bevezető rendelkezések
1. §.
(1) A rendelet hatálya a polgármesteri hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyára
terjed ki.
(2) E rendelet azokat a közszolgálati jogviszonyból származó jogosultságokat és
kötelezettségeket szabályozza, amelyekre a Képviselő-testület a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) alapján
lehetőséget kapott.
(3) A Képviselő-testület hatásköre a különböző juttatások bevezetésére és a finanszírozási
mérték meghatározására terjed ki.
(4) A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőket a rendeletben szabályozott
jogosultságok munkaidő arányosan illetik meg.
II. fejezet
A munkaidő és a helyettesítés szabályai
2. §.
(1) A hivatali munkaidő a Kttv. 89. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint az alábbiak
szerint kerül meghatározásra:
Hétfő
730 – 16 00
Kedd
730 – 16 00
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(2)

(3)

(4)

(5)

Szerda
730 – 16 00
Csütörtök
730 – 16 00
Pénteken:
730 – 13 30
A hivatal egyes köztisztviselőinek munkaidő-beosztását a jegyző határozza meg
figyelemmel arra, hogy a teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők heti
munkaideje 40 óra.
A hivatal ügyfélfogadási ideje a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 4/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet 42. §-ában foglaltak
alapján érvényesül.
A teljes munkaidőben, valamint a legalább 6 órában foglalkoztatott köztisztviselő
részére a Kttv. 94. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint napi 30 perc munkaközi
szünetet munkaidőben kell kiadni.
A rendkívüli munka és a készenlét elrendeléséről, nyilvántartásáról és elszámolásának
rendjéről a jegyző külön rendelkezik.

III. fejezet
Munkakörök
3. §.
(1) A köztisztviselők munka – és feladatkörét, képesítési követelményeit és a hivatali
szervezetben elfoglalt helyét a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata határozza meg.
(2) A köztisztviselő munkaköri megnevezését ennek megfelelően a szakmai területre utaló
kifejezéssel kell megállapítani.
IV. fejezet
A köztisztviselő díjazása
4. §.
(1) A köztisztviselő a Kttv. 131. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján havonta
illetményre jogosult.
(2) Az illetmény alapilletményből, valamint e rendeletben szabályozottak szerint
illetménypótlékból áll.
5. §.
Pótlékok
(1) Vezetői illetménypótlékra jogosult a jegyző a Kttv. 256. §. (1) bekezdés a) pontjában
foglaltak szerint.
(2) Képzettségi pótlékra a Kttv. 142. §-ában foglaltak szerint az a köztisztviselő jogosult,
aki a besorolásán túl munkaköréhez szükséges további képzettséggel rendelkezik.
(3) Nyelvpótlékra jogosult a köztisztviselő a Kttv. 141. §-ában foglaltak szerint.
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V. fejezet
A köztisztviselő egyéb juttatásaira vonatkozó szabályok
6. §.
(1) A köztisztviselő szakmai képzésének támogatása:
a) A köztisztviselő jogosult a munkakörére és az előmeneteléhez központilag,
továbbá a munkáltató által meghatározott képzésen, továbbképzésen,
átképzésen, vezetőképzésen részt venni.
b) Ha a köztisztviselő olyan iskolarendszerű oktatásban vagy iskolarendszeren
kívüli képzésben, továbbképzésen, átképzésen vesz részt, mely végzettség
vagy ismeret megszerzése munkája során, vagy a szervezet számára
hasznosítható, vagy a szakemberszükséglet feltételeinek jövőbeni biztosítását
célozza, az önkormányzat a tanulmányok folytatásához hozzájárul.
c) Az iskolarendszerű, továbbá az iskolarendszeren kívüli képzés költségeihez
hozzájárulás csak akkor adható, ha a köztisztviselő a munkáltatóval tanulmányi
szerződést köt.
d) A tanulmányi támogatás éves mértékét a Képviselő-testület az éves
költségvetésében határozza meg.
(2) A köztisztviselőt a Kttv. 143. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján évente egyszeri
12.000 Ft támogatás illeti meg az illetménykifizetés költségeinek csökkentésére.

VI. fejezet
Szociális, kulturális és egészségügyi juttatások,
lakásépítés és vásárlás támogatása
7. §.
(1) A köztisztviselő életkörülményeinek javítása céljából lakásvásárláshoz, cseréhez,
lakásépítéshez vagy bővítéshez, lakótelek vásárláshoz kamatmentes, visszatérítendő
támogatásban részesíthető.
(2) A lakásépítési alapot a tárgyévi költségvetésből, a korábbi évek pénzmaradványából és
a beruházási, illetőleg állóeszköz fenntartási célokra szolgáló pénzeszközökből, a
lakásépítési alapból kapott támogatás tárgyévi törlesztéséből lehet képezni. A tárgyévi
támogatást a Képviselő-testület a költségvetési rendeletében határozza meg.
8. §.
Illetményelőleg
(1) A köztisztviselők átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében illetményelőlegben
részesíthetők.
(2) Illetményelőlegre évente az illetményalap tízszeresének megfelelő összeg használható
fel.
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9. §.
Kegyeleti támogatás
(1) Az elhunyt köztisztviselőt a jegyző közszolgálat halottjává nyilváníthatja.
(2) A közszolgálat halottjává nyilvánított személy temetési költségeit részben vagy
egészben a jegyző döntésének megfelelően az önkormányzat átvállalja.

VII. fejezet
A köztisztviselő eseti jutalmazása és a céljutalom
megállapításának szabályai
10. §.
(1) A hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas, példamutató
munkavégzésért, a szervezeti szempontjából fontos, váratlanul jelentkező feladatok
elvégzéséért, ezen eredmények közvetlen, rövid időn belül történő ösztönzésére a
hivatal köztisztviselői jutalomban részesíthetők.
(2) Az eseti jutalomkeret éves mértékét a Képviselő-testület az éves költségvetési
rendeletében határozza meg.
VIII. fejezet
A nyugállományú köztisztviselők támogatása
11. §.
(1) A nyugállományú köztisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság
alapján pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthető.
(2) Szociális és kegyeleti támogatás céljára az önkormányzat a költségvetésében fedezetet
biztosít (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható
át.
(3) A szociális keret terhére nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatások:
a)
eseti szociális segély,
c)
temetési segély,
d)
kedvezményes étkeztetés.
12. §.
A rendelet 5–11. §-ában meghatározott juttatások feltételeit, az elbírálás és elszámolás
rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az egységes Közszolgálati Szabályzatban
állapítja meg.
IX. fejezet
Záró rendelkezések
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13. §.
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1től kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 14/2001.(VI.11.) és az azt
módosító 3/2003.(III.1.) számú önkormányzati rendelet.

_____________________________

5. Előterjesztés Kisszállás Község Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési
tervére
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Tájékoztatásul elmondja, hogy a közbeszerzési törvény a helyi
önkormányzatoknak előírja a költségvetési év elején, de legkésőbb április 15. napjáig az éves
összesített közbeszerzési terv készítésének kötelezettségét.
A közbeszerzési tervben a már ténylegesen megnyert két beruházás – szennyvízberuházás és
tanyaprogram gépbeszerzés – szerepelnek.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság és a Humánpolitikai Bizottság a mai napon tartott együttes ülésén megtárgyalta és
az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét.
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
33/2013.(III.28.) ÖK

HATÁROZAT

2013. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
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elfogadja Kisszállás Község Önkormányzat 2013. évi
közbeszerzési tervét.

_____________________________

6. Előterjesztés a szennyvízberuházás
ajánlattételi felhívásáról

mérnöki

tender

közbeszerzési

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Javasolja, hogy a szennyvízberuházás mielőbbi megvalósítása érdekében a
mellékletben foglaltak szerint nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás keretében kerüljön kiírásra a
mérnöki tender közbeszerzési ajánlattételi felhívása.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság és a Humánpolitikai Bizottság mai napon tartott együttes ülésén megtárgyalta és az
előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a Képviselő-testületnek a szennyvízberuházáshoz
kapcsolódó mérnöki tender közbeszerzési ajánlattételi felhívásának kiírását.

----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
34/2013.(III.28.) ÖK

HATÁROZAT

„Kisszállás szennyvíztisztítása és csatornázása projekt” megvalósításához
kapcsolódó (FIDIC) mérnöki, műszaki ellenőri és műszaki felügyeleti
feladatok ellátására közbeszerzési ajánlattételi felhívás
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a KEOP 1.2.0/B/10-2010-0044
projektszámú
„Kisszállás
szennyvíztisztítása
és
csatornázása projekt” megvalósításához kapcsolódó
(FIDIC) mérnöki, műszaki ellenőri és műszaki felügyeleti
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feladatok ellátására közbeszerzési ajánlattételi felhívását
az alábbiak szerint határozza meg:

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
□ Építési beruházás
□ Árubeszerzés
X Szolgáltatásmegrendelés
□ Építési koncesszió
□ Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név:
Kisszállás Község Önkormányzata
Postai cím:
Felszabadulás u. 28.
Város/Község:
Kiszállás
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
Ország:
irányítószám: 6421 Magyarország
Telefon: +36 77 557 010

Címzett: Kispál István
E-mail:
kszallaspolghiv@t-online.hu
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

Fax: +36 77 457 001

A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be
X A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
□ Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a
következő címen szerezhetők be:
X A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
□ Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
X A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
□ Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű

□
X

Közjogi szervezet

□

Közszolgáltató
□
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
□
Egyéb
□

I.3) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
X Általános közszolgáltatások

□ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

□ Honvédelem

□ Szociális védelem

□ Közrend és biztonság

□ Szabadidő, kultúra és vallás
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□ Környezetvédelem

□ Oktatás

□ Gazdasági és pénzügyek

□ Egyéb (nevezze meg):
_____________________________

□ Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
□ Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

□ Vasúti szolgáltatások

□ Villamos energia

□ Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz
szolgáltatások

□ Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

□ Kikötői tevékenységek

□ Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és
kitermelése

□ Repülőtéri tevékenységek

□ Víz

□ Egyéb (nevezze meg):
_____________________________

□ Postai szolgáltatások

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:

□ igen X nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Megbízási szerződés a „Kisszállás szennyvíztisztítása és csatornázása projekt”megvalósításához kapcsolódó (FIDIC)
mérnöki, műszaki ellenőri és műszaki felügyeleti feladatok ellátására.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
[Csak azt a kategóriát válassza - építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés -, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának]
□ Árubeszerzés
X Szolgáltatás megrendelés
□ Építési beruházás
Kivitelezés
□ Adásvétel
□ Szolgáltatási kategória száma:
Tervezés és kivitelezés
□ Lízing
□ 12
Kivitelezés, bármilyen
□ Bérlet
□ (az 1-27. szolgáltatási
eszközzel, módon, az
Részletvétel
□ kategóriákat lásd a Kbt. 3. és
ajánlatkérő
által meghatározott
Ezek kombinációja
□ 4. mellékletében)
követelményeknek
megfelelően

□ Építési koncesszió

□ Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:
Az ajánlatkérő székhelye (6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28.)
NUTS-kód
HU 333
NUTS-kód

□□□□□

NUTS-kód

□□□□□

NUTS-kód

□□□□□

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
X A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
□ A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
□ A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
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II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
□ Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma □□□
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma □□□

□ Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama:
Időtartam év(ek)ben: □□ vagy hónap(ok)ban: □□□
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: _______________________ Pénznem: ____________
VAGY:
_________________ és _______________________ között Pénznem: ____________
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
_____________________
______________________________________________________________________________________________
_________
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya:
Megbízási szerződés a KEOP 1.2.0 pályázat részeként nevesített „Kisszállás szennyvíztisztítása és csatornázása”
elnevezésű projekt „Szennyvízcsatornázás és tisztítótelep építése”c., a FIDIC sárga könyv szerinti tervezéskivitelezés típusú vállalkozási szerződés felügyeletét biztosító (FIDIC) mérnöki, műszaki ellenőri és műszaki
felügyeleti feladatok ellátása a dokumentációban foglaltak szerint.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy

Kiegészítő szójegyzék (adott
esetben)
□□□□-□ □□□□-□
□□□□-□ □□□□-□
□□□□-□ □□□□-□
□□□□-□ □□□□-□
□□□□-□ □□□□-□

71631000-0
71310000
71318000
További
71520000
tárgy(ak)
71356100
71248000
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet
szükség szerint több példányban is használható)
□ igen X nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
□ egy részre
□ egy vagy több részre
□ valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok):
□ igen X nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

A (FIDIC) mérnöki, a magyar jogszabályok szerinti műszaki ellenőri, és műszaki felügyeleti tevékenység ellátása
a Kisszállás szennyvíztisztítása és csatornázása” projekt „Szennyvízcsatornázás és tisztítótelep építése”c.
szerződés megvalósítása céljából, amely építési beruházás elemei:
Tervek: A létesítéshez és az üzembehelyezéshez szükséges engedélyezési tervek, kiviteli tervek, a kivitelezéshez
szükséges egyéb tervek és dokumentációk, szennyvíziszap mezőgazdasági elhelyezés vizsgálatai
Kivitelezés és próbaüzem:

Gravitációs gyűjtőcsatorna DN 300 alatt, a szükséges aknákkal, elemekkel
18,698 m

Gravitációs házi bekötések
944 db

Gravitációs házi bekötések hossza
8 954 m

Új átemelők, gépészet, irányítástechnika
4 db

Szennyvíz nyomóvezeték
2 093 m
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Vízellátás és bekötőút a települési hálózatról a szennyvíz-tisztító telepig
330 m
SBR (vagy ezzel egyenértékű) rendszerű szennyvíztisztító telep (225 m3/nap, kb.2325 LEÉ) építése
komplett
Tisztított szennyvíz befogadóba vezető nyomóvezeték 500 m

A beruházás építési munkái két szakaszban kerülnek átadásra (csatornahálózat és szennyvíz-tisztítómű).

(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: _______________________________ Pénznem: HUF
VAGY: _________________________ és _____________________________ között
Pénznem: _____________
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): □ igen X nem
(Igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
__________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_________
______________________________________________________________________________________________
_________
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: □□ vagy napban: □□□□ (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: □ igen □ nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): □□□ vagy: □□□ és □□□ között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a
további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: □□ vagy napban: □□□□ (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE
A (tervezett) időtartam hónapban: □□ vagy napban: □□□□ (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés
2013/06/01
(év/hó/nap)
Befejezés 2016/06/25
(év/hó/nap)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Meghiúsulási kötbér, késedelmi kötbér, teljesítési biztosíték, előleg-visszafizetési biztosíték a szerződéstervezetben
foglalt feltételek szerint.
Meghiúsulási kötbér. Esedékes a szerződés Megbízó részéről történő azonnali hatályú felmondása esetén. Mértéke az
igazolt teljesítéssel még nem fedezett nettó Megbízási díjhányad 25 %-a.
Késedelmi kötbér.A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után a nettó Megbízási díj 0,5 % a naponként,
de összesen legfeljebb a nettó Megbízási díj 15 %-a.
Teljesítési biztosíték. Benyújtása a szerződéskötés napjáig esedékes, érvényessége a kivitelezés átadás-átvételi
eljárását követő 12 hónap jótállási időszak+70. napig, előre láthatólag 2016. június 25-ig tart, mértéke a nettó
Megbízási díj 5 %-a.
Előleg-visszafizetési biztosíték:
A megbízott (nyertes ajánlattevő), amennyiben előleg kifizetését igényli és az előleg összege meghaladja a szerződés
elszámolható összegének 10%-át, akkor a 10% feletti összeggel megegyező összegű előleg-visszafizetési biztosítékot
köteles adni a megbízónak (ajánlatkérőnek) legkésőbb az előleg folyósításának napjáig.
Előleg-visszafizetési biztosíték nyújtható a Kbt. 126. § (6) bekezdésének és a 2007-2013 programozási időszakban az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdésének megfelelően.
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Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdése
szerint a megbízott (nyertes ajánlattevő) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének
10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
(adott esetben)
Az ajánlatkérő az ellenértéket a Kbt. 130.§-ának megfelelően, átutalással teljesíti. A pénzügyi ellenszolgáltatás részletes
feltételeit a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű előleg felvételére is jogosult
előleg-visszafizetési biztosíték ellenében a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdésére figyelemmel.
Vonatkozó jogszabályok különösen: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről, és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott
esetben)
Közös ajánlattevő nyertesek esetében az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében közös gazdasági társaság
alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
□ igen X nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
_______________________________________________________________________________________________
________
_______________________________________________________________________________________________
________

III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az ajánlatkérő a Kbt. 56. § (1) bekezdésének a)-k) pontjai és a (2) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesítését írja elő.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozik.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozik.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek – figyelemmel a Kbt. 122. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra – az ajánlatban nyilatkoznia kell
arról, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 56. § (2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 56. § (1) bekezdése k) pontjának kc) alpontját a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i)
pontjának ib) alpontjában, illetve a 4. § f) pontjának fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia [Korm. rendelet
12.§].
Az ajánlattevő az alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában nyilatkozni
köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti
kizáró okok hatálya alá [Korm. rendelet 10.§, Kbt. 58. § (3) bek.].
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III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
megkövetelt igazolási mód:
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a
közös ajánlattevő), ha az alábbi feltételek valamelyike
fennáll:
P/1. Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás
feladásának napját megelőző három legutolsó lezárt
üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok
szerinti beszámolójának benyújtásával, ha a gazdasági
szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja
közzétételét. [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§
(1) bekezdés b) pont]
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország
joga nem írja elő beszámoló közzétételét, akkor az
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az eljárást megindító
felhívás feladásának napját megelőző utolsó három
lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről.
[310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés
b) pont]
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályok szerinti
beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által
előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után
kezdte meg működését, akkor nyilatkoznia kell
működésének ideje alatt, a közbeszerzés tárgyából
(FIDIC mérnöki tevékenység és/vagy műszaki
ellenőrzés) származó – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevételről. [310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 14.§ (2) bek.]
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik az
előzőekben foglalt iratokkal, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében beszámoló, illetve
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges, akkor a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet
14.§ (3) bekezdése alapján igazolhatja alkalmasságát.
P/2.Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás
feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti
év közbeszerzés tárgya szerinti (FIDIC Mérnöki
tevékenységből és/vagy műszaki ellenőrzéséből
származó) – az általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy
az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak. [310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 14.§ (1) bekezdés c) pont].
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik az
előzőekben foglalt iratokkal, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor a
310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14.§ (3) bekezdése
alapján igazolhatja alkalmasságát.
A közbeszerzés tárgya szerinti árbevételt nem magyar
forintban (HUF) tartalmazó nyilatkozat esetén az
ajánlatkérő az átszámítást az eljárást megindító felhívás
feladásának napján érvényes MNB középárfolyamon végzi
el. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank

P/1. Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás
feladásának napját megelőző legutolsó három lezárt
üzleti évben a mérleg szerinti eredménye egynél több
alkalommal negatív volt.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályok szerinti
beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által
előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után
kezdte meg működését, akkor a P/1 pont szerinti
pénzügyi és gazdasági alkalmasságának
megállapításához az kell igazolnia, hogy működésének
ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (FIDIC mérnöki
tevékenység és/vagy műszaki ellenőrzés) származó –
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri
vagy meghaladja a 40 000 000 HUF értéket.

P/2.Az ajánlattevőnek az eljárását megindító felhívás
feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti
év átlagában a közbeszerzés tárgya szerinti (FIDIC
mérnöki tevékenység és/vagy műszaki ellenőrzés) – az
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele
nem érte el a 40 000 000 HUF-ot.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik három
lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége
megkezdése óta lezárt üzleti év(ek) tekintetében kell
megfelelni a P/2 szerinti minimumkövetelménynek.
Amennyiben nem rendelkezik egy lezárt üzleti év
árbevételi adataival sem, úgy a folyamatban lévő üzleti
év tekintetében kell megfelelni a P/2 szerinti
minimumkövetelménynek.
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nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi
bankja által az eljárást megindító felhívás feladásának
napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül
átszámításra a fentiek szerint.
Az ajánlatkérő a P/1 és P/2 alkalmassági feltételek
igazolásával kapcsolatban felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatkérő alkalmatlannak nyilvánítja az
ajánlattevőt, ha az alábbiakban meghatározott feltételek
M/1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (3)
közül bármelyik fennáll:
bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevőnek az
M/1. Az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
feladásának napjától visszafelé számított három évben
számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak
nem teljesített legalább 2 db, teljesítés igazolással
ismertetésével.
igazolt, víziközmű létesítmény megvalósításához
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdés
kapcsolódó FIDIC mérnöki és/vagy műszaki ellenőri
a) pontjának esetét az ajánlattevő, illetve az alkalmasság
és/vagy műszaki felügyeleti szolgáltatást magában
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával,
foglaló referenciamunkát, melyek közül
vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással
legalább 1 db, legalább 18 km hosszúságú és 800
lehet igazolni. [310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 15.§
millió
HUF
értékű
olyan
szennyvízcsatorna
(5) bek.]
kivitelezéséhez kapcsolódott, amely FIDIC szerződéses
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (2)
feltételek szerint valósult meg, és ahol a Teljesítési
bekezdése alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság
Igazolás (ÁSZF 11.9) is kiadásra került
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának,
legalább 1 db legalább 2.200 LE biológiai
vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott
terhelésű olyan szennyvíztisztítómű létesítéséhez
igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő
kapcsolódott, mely FIDIC sárga könyv szerint valósult
adatokat: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a
meg és ahol a Teljesítés Igazolás (ÁSZF 11.9) is
szolgáltatás tárgyának olyan részletezettségű leírása (pl.
kiadásra került
a szolgáltatással érintett kivitelezés M/1 pont szerinti
jellemzői), amelyből az alkalmassági feltételnek való
megfelelés megállapítható, az ellenszolgáltatás összege,
M/2. Az ajánlattevő nem rendelkezik legalább az alábbi
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
szakemberekkel:
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
- Mérnök: 1 fő,
Képzettség: felsőfokú végzettség, vízellátás-csatornázás
Az ellenszolgáltatás összegét vagy a kivitelezés értékét
szakirányban,
nem magyar forintban (HUF) tartalmazó
Tapasztalat:
nyilatkozat/igazolás esetén az ajánlatkérő az átszámítást
szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep
az eljárást megindító felhívás feladásának napján
építése tárgyú építési beruházások lebonyolításában
érvényes MNB középárfolyamon végzi el. Amennyiben
legalább 5 éves FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri
valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez,
szakmai tapasztalat
az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja
által az eljárást megindító felhívás feladásának napján
érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül
átszámításra a fentiek szerint.
- 1 fő, Mérnök képviselője:
a) Képzettség: műszaki felsőfokú végzettség
b) Tapasztalat: szennyvízcsatorna hálózat és/vagy
M/2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (3)
szennyvíztisztító telep építése tárgyú építési
bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek
beruházások lebonyolításában legalább 5 éves
(szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük,
szakmai tapasztalattal és ezen belül legalább 2 éves
szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván
FIDIC
Mérnök
Képviselője
tapasztalattal
vonni a teljesítésbe.
rendelkező szakember
Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell továbbá - Műszaki ellenőrök (2 fő):
a szerződés teljesítése során bevonni kívánt
- legalább
1
fő,
felsőfokú,
építőmérnöki
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szakemberek tekintetében az alábbiakat:
képzettségüket igazoló okirat másolata,
a szakmai tapasztalatot bemutató szakmai
önéletrajz,
A bemutatott szakembereknek az őket bemutató
szakmai önéletrajzot alá kell írniuk.
Egy szakembert kizárólag egy alkalmassági feltétel
igazolása tekintetében lehet megjelölni.
M/3. A310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (3)
bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő igazolhatja
2012. évre vonatkozó átlagos statisztikai állományi
létszámról készült kimutatással.

végzettséggel, legalább 5 év csatornázási és
szennyvíztisztító telep építési műszaki ellenőri
gyakorlattal rendelkező szakember,
- legalább
1
fő,
felsőfokú
építészmérnöki
végzettséggel, legalább 3 év szennyvíztisztító telep
építési műszaki ellenőri gyakorlattal rendelkező
szakember,
Projekt adminisztrátor:
- 1 fő projekt titkár, aki rendelkezik legalább 5 év
projektadminisztrációs
területen
szerzett
tapasztalattal
Egy személy legfeljebb egy pozícióra jelölhető,
M/3. Az ajánlattevő éves átlagos statisztikai állományi
létszáma 2012. évben nem érte el legalább a 4 főt.

M/4. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17.§ (2)
bekezdése alapján igazolható független tanúsító által
kiadott, az összegezés megküldésének időpontjában
érvényes EN ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszer
meglétét igazoló vagy ezzel egyenértékű tanúsítvány
csatolásával. Az ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel köteles elfogadni az Európai Unió más
tagállamában
bejegyzett
szervezettől
származó
egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.
Az ajánlatkérő az M/1-M/4 alkalmassági feltételek
igazolásával kapcsolatban felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra.

M/4.Az ajánlattevő nem rendelkezik az összegezés
megküldésének időpontjában érvényes, mérnöki
tanácsadásra és műszaki ellenőrzésre vonatkozó MSZEN-ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszerrel vagy
az Európai Unió más tagállamában bejegyzett
szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal vagy
nem bizonyítja, hogy a megjelölt minőségbiztosítási
rendszerrel egyenértékű minőségbiztosítási
intézkedéseket tett.

Az alkalmassági feltételek körében használt „FIDIC”
kifejezésen az ajánlatkérő a „FederationInternationale
des IngenieursConseils” által összeállított bármely
szerződéstervezetet, szerződéses feltételrendszert érti.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott

□ igen X nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott

□ igen X nem

III.3) Szolgáltatás megrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

X igen □ nem

244/2006. (XII. 5.) Korm.rendelet
104/2006. (IV.28.) Korm.rendelet
191/2009. (IX. 15.) Korm.rendelet
Az ajánlatkérő előírja, hogy az M/2 alkalmassági feltétel igazolása körében megjelölt szakembereknek a szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezniük kell az alábbi jogosultságokkal:
1 fő mérnök: ME-VZ műszaki ellenőri jogosultság
1 fő építőmérnöki végzettségű műszaki ellenőr: ME-I és/vagy ME-VZ-1, vagy azzal egyenértékű műszaki ellenőri
jogosultság
1 fő építészmérnöki végzettségű műszaki ellenőr: ME-É-1 vagy azzal egyenértékű műszaki ellenőri jogosultság
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Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket
mely pozícióra kívánja megajánlani, valamint arról, hogy a megajánlatott szakemberek a szerződés megkötésekor
rendelkezni fognak a fenti jogosultságokkal.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti jogosultságok megléte a szerződéskötés feltétele.
Amennyiben az alkalmasság igazolása körében megjelölt szakemberek a szerződés megkötésekor nem rendelkeznek a
fenti jogosultságokkal, akkor az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján,
melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést.
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét □ igen □ nem
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok
szerinti eljárás az alábbiak szerint:
X Nyílt
□ Meghívásos
□ Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
_____
□ Versenypárbeszéd
□ Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
____________________________
□ Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának
indokolása: ____________________________
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében nyílt
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében meghívásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok
szerinti eljárás az alábbiak szerint:
□ Nyílt
□ Meghívásos
□ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma ________
VAGY:
Tervezett minimum _____________ és (adott esetben) maximális létszáma ________________ □□
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
_______________________________________________________________________________________________
________
_______________________________________________________________________________________________
________
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IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos
eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások,
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: □ igen □ nem

IV.2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
□ A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás X
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Súlyszám
Részszempont
Részszempont
1.
6.
________________________________
___________________________________
2.
7.
________________________________
___________________________________
3.
____________ 8.
________________________________
___________________________________
4.
____________ 9.
________________________________
___________________________________
5.
____________ 10.
________________________________
__________________________________
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak
□ igen X nem
alkalmazni:
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

Súlyszám
_______
_______
_______
_______
_______

_______________________________________________________________________________________________
________
_______________________________________________________________________________________________
________
_______________________________________________________________________________________________
________
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
_______________________________________________________________________________________________
________
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre □
□ igen X nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
□ Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: □□□□□/□□□□ (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
□
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: □□□□□/□□□□ (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: □□□□□/□□□□ (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/04/22 (év/hó/nap)
Időpont: 13:00
_____________
A dokumentációért fizetni kell
X igen □ nem

24
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 50.000,- Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét az ajánlatkérőnek az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11732064-15339254-00000000
számú bankszámlájára való átutalással kell megfizetni. A dokumentáció ellenértéke az Áfa-t tartalmazza.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/04/22 (év/hó/nap)
Időpont: 13:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
□ Az EU bármely hivatalos nyelve
□ Az EU következő hivatalos nyelve(i): ___________________________________________________________
□ Egyéb: _________________________________________________
X Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
□□□□/□□/□□-ig(év /hó/nap)
VAGY
Az időtartam hónapban: □□□ vagy napban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2013/04/22(év/hó/nap)
Időpont: 13:00
Hely: 6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28., 7. szoba
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek
X igen □ nem
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 62. §-ának (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.
______________________________________________________________________________________________
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű □ igen X nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
_______________________________________________________________________________________________
________
V.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
X igen □ nem
kapcsolatos
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
A közbeszerzés tárgya szerinti projektet az Európai Unió a KEOP 1.2.0 keretében támogatja.

V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás
időpontja: (ha az eljárás tárgyalásos)
___________________________________________________________________________________________
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való
részvétel feltétele? (adott esetben)
X igen □ nem
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A dokumentáció az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától az ajánlattételi
határidő lejártáig minden munkanap, 900 órától 1400 óráig, az ajánlattételi határidő lejárta napján pedig 9 00 órától
1300 óráig vehető át.
A dokumentáció az átutalást igazoló irat másolatának átadása ellenében vehető át.
A dokumentáció az eljárást megindító felhívásban megjelölt címen személyesen vehető át, illetve a dokumentáció
megküldésére vonatkozó írásbeli kérelmet az eljárást megindító felhívásban megjelölt postai címre, telefaxszámra,
lehet megküldeni. (Az írásbeli kérelemmel együtt az átutalást igazoló irat másolatát is meg kell küldeni.)
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V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot: -

V.3.4) 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 szigorúbbak
X igen □ nem
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbak:
III.2.2) pontban foglalt P/1. és P/2. gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek, valamint a III.2.3) pontban foglalt
M/1., M/2., M/3. és M/4. műszaki és szakmai alkalmassági feltételek.
_______________________________________________________________________________________________
________
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
_______________________________________________________________________________________________
________
_______________________________________________________________________________________________
________
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: X igen □ nem
V.4) Egyéb információk:
1) Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
2) Az ajánlattevő és a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet tekintetében a cégszerűség és a képviseleti jogok
ellenőrizhetősége érdekében az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatot (amennyiben a cégkivonat megtalálható a
Céginformációs Szolgálat honlapján, akkor a cégkivonat csatolása nem szükséges, azt az ajánlatkérő ellenőrzi).
Szintén csatolni kell az ajánlathoz az ajánlattevő és a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet tekintetében az
ajánlatot vagy annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) 2006. évi V. törvény 9. §
(1) bekezdés szerinti aláírási címpéldánya(i)t, vagy aláírási mintá(i)t, az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén
a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő meghatalmazást.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 60. § (3)
bekezdés].
4) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
törvény szerint mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 60. § (5) bekezdés].
5) A Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjainak megfelelően az ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie:
- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
- az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közre fognak működni.
6) Az ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon
a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a dokumentációban adja meg azoknak a
szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és a címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást
kaphat.
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7) Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatolni kell arról, hogy
nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő felé. A közös
ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult
képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia
kell a közös ajánlattevők megjelölését.
8) Amennyiben az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban vagy dokumentációban olyan adat, vagy tény
igazolását írja elő, melyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági
vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult, akkor – a Kbt. 36. §-ának (5) bekezdésére figyelemmel – az
ilyen adatokat, tényeket nem kell igazolni az ajánlatban, hanem azokat az ajánlatkérő ellenőrzi. Az ajánlatkérő e
körben felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. § (6) bekezdésében foglaltakra is.
9) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részét képező nyilatkozatokat cégszerűen (vagy szabályszerű
meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva kell csatolni az ajánlathoz. A dokumentáció részét
képező nyilatkozatminták alkalmazása - a felolvasólap kivételével - nem kötelező. Az ajánlatkérő előírja, hogy a
dokumentáció részét képező ajánlati adatlapot (felolvasólapot) megfelelően kitöltve kell az ajánlathoz csatolni.
10) Az ajánlatot 5 példányban (1 eredeti 4 másolat), cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező
meghatalmazott által) aláírva, összekötve, sérülésmentesen, folyamatos lapszámozással ellátva, lezárt
csomagolásban kell benyújtani az alábbi helyen: Kisszállás Község Önkormányzata, 6421 Kisszállás, Felszabadulás
utca 28., 7. szoba.. A csomagolásra rá kell írni: „FIDIC mérnök, ajánlat”,valamint azt, hogy „Felbontani kizárólag
az eljárást megindító felhívásban meghatározott határidő lejártakor szabad!”
Az első eredeti példányra rá kell írni: „eredeti”, a többi fedlapjára pedig „másolat”. Amennyiben az egyes példányok
eltérnek egymástól, az „eredeti” jelzésű példányt kell irányadónak tekinteni.
Az ajánlatot elektronikus formában (a papír alapú dokumentációkkal megegyező tartalommal) 1 db CD-re írva is be
kell nyújtani.
Az ajánlat átvételéről az ajánlatkérő átvételi elismervényt ad. Az ajánlathoz kötelező tartalomjegyzéket mellékelni.
11) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a benyújtandó ajánlat összeállításának és
elkészítésének valamennyi költsége az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor
tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az eljárást megindító felhívásban
megjelölt szobában, az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények
elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
12) Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja az ajánlattevők számára.
13) Ha bármely, az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, akkor az
ajánlattevő köteles a nem magyar nyelvű irat felelős magyar fordításának a csatolására is.
14) Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy a Kbt. 124. § (4) bekezdésének alkalmazása esetén a következő
legkedvezőbb ajánlattevőnek minősített személlyel (szervezettel) köt szerződést, amennyiben a második
legkedvezőbb ajánlatot tevőt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben az ajánlatkérő megjelölte.
15) A nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatában megjelölt szakembereket a teljesítés során bevonni.
16) Jelen eljárásban a FIDIC sárga könyv alatt az
" ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
ÜZEMEK, TELEPEK ÉS TERVEZÉS‐ÉPÍTÉSI PROJEKTEK
Szerződéses Feltételei
ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ
ÁLTAL TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ
Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember
A fordítás alapját képező kiadvány eredeti címe:
CONDITIONS OF CONTRACT FOR Plant and Design‐Build FOR ELECTRICAL" című szerződéses feltételek
értendők.
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17) Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást
alkalmazhat.
18) Az ajánlattevőknek ajánlatuk részeként szakmai ajánlatot kell csatolniuk, figyelemmel a dokumentáció III.
pontjára.
19) A teljesítési biztosíték és az előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az
ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell [Kbt. 126. § (5) bekezdés].
20) A felhívás II.3) pontjában szereplő időpontok tervezett időpontok, a szerződés teljesítését a szerződés
megkötésekor kell megkezdeni és a szerződés szerinti feladatokat az ajánlatkérő és a projekt építési munkáit
megvalósító vállalkozó közötti vállalkozási szerződésben rögzített jótállási kötelezettség időtartamának lejártát
követő 70. napig kell ellátni.
V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: □□□□/□□/□□(év/hó/nap)
A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:

Postai
irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:

Postai
irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:

Postai
irányítószám:

Ország:
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Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) -------------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma: □□□
Elnevezés:______________________________________________________________
_____
1) Rövid meghatározás:
_______________________________________________________________________________________________
________
_______________________________________________________________________________________________
________
_______________________________________________________________________________________________
________
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő szójegyzék
□□.□□.□□.□□-□
□□□□-□ □□□□-□
Fő tárgy
□□.□□.□□.□□-□
□□□□-□ □□□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□□□-□ □□□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□□□-□ □□□□-□
További tárgy(ak)
□□.□□.□□.□□-□
□□□□-□ □□□□-□
3) Mennyiség
_______________________________________________________________________________________________
________
_______________________________________________________________________________________________
________
(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: _____________________________________ Pénznem:
____________
VAGY: _______________________ és _______________________ között
Pénznem: _____________
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban: □□ vagy napban: □□□□ (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY
Kezdés:
□□□□/□□/□□ (év/hó/nap)
Befejezés: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap)
5) További információk a részekről:
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_______________________________________________________________________________________________
________
_______________________________________________________________________________________________
________
_______________________________________________________________________________________________
________
_______________________________________________________________________________________________
________
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

_____________________________

7. Előterjesztés a szennyvízberuházás költség-haszonelemzés módosításának
előkészítésére vonatkozó ajánlatkérésre
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a Kormány döntése értelmében a szennyvízberuházások
mielőbbi megvalósításához a nyertes pályázatok esetében a támogatási intenzitás
visszamenőleges hatállyal 85 %-ról 95 %-ra került felemelésre. Ez maga után vonja, hogy a
beruházáshoz kapcsolódó költség-hasznon elemzés módosításra kerüljön. A
kedvezményezettek részére a Közreműködő Szervezet saját költségén elvégzi ugyan a
támogatás mértékének átszámolását, de az átszámításhoz szükséges adatok előkészítése
szakértelmet és nagy munkát igényel, ezért javasolja, hogy az előterjesztésben foglalt 3 cégtől
az önkormányzat – egyszerű közbeszerzés keretében – kérjen ajánlatot. A munka elvégzésére
a pályázat maradványösszegében rendelkezésre álló 3,5 millió Ft nyújt fedezetet.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság és a Humánpolitikai Bizottság a mai napon tartott együttes ülésén megtárgyalta és
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a szennyvízberuházás költség-haszon elemzés
módosításának előkészületeire az előterjesztésben foglaltak 3 cégtől kérjen ajánlatot.
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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35/2013.(III.28.) ÖK

HATÁROZAT

Szennyvízberuházás költség-haszon elemzés
módosításának előkészítésére ajánlat kérés
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
Kisszállás község szennyvíztisztítása és csatornázása
KEOP 2.1.0/B/10-2010-0044 azonosító számú projekt
költség-haszon elemzés módosításának előkészítésre az
alábbi cégektől kér ajánlatot:
1. ECOELINE Kft (székhely: 7121 Szálka, Kossuth
u. 71/B.)
2. KP. Kft (székhely: 2890 Tata, Görgey Artúr u. 2.
I/4.)
3. Valid Solution Kft (székhely: 1091 Budapest,
Ifjúmunkás u. 14.).
Az ajánlattétel leadási határideje: 2013. április 9.

_____________________________

8. Előterjesztés a 2012. évi Tanyafejlesztési Program keretében történő
gépbeszerzés közbeszerzési eljárásával kapcsolatos döntésekről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a 2012. évi tanyafejlesztési program keretében elnyert
pályázatok esetében a közbeszerzési eljárást 2013. április 30-ig kell lebonyolítani. Javasolja,
hogy az előterjesztésben foglaltak szerint az önkormányzat dr. Gézi József hivatalos
közbeszerzési tanácsadót bízza meg a közbeszerzési eljárás lebonyolításával, továbbá a
pályázati támogatásból megvásárolandó függesztett gréder beszerzésre a 3 cégtől kérjen
árajánlatot.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság és a Humánpolitikai Bizottság a mai napon tartott együttes ülésén megtárgyalta az
előterjesztést és az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
tanyafejlesztési programhoz kapcsolódó gépbeszerzés közbeszerzési tanácsadójának dr. Géczi
József hivatalos közbeszerzési tanácsadót bízza meg. A Bizottság javasolja továbbá, hogy a
közbeszerzési eljárás további folytatáshoz az előterjesztésben szereplő 3 cégtől kérjen
árajánlatot függesztett gréder beszerzésére.
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----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
36/2013.(III.28.) ÖK

HATÁROZAT

Dr. Géczi József közbeszerzési tanácsadó megbízása a
2012. évi tanyafejlesztési program közbeszerzési eljárására
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a 2012. évi Tanyafejlesztési Program
3471-8/2012/NAKVI számú támogatási
szerződés
keretében történő gépbeszerzés közbeszerzési eljárás
lebonyolításával 150.000 Ft + 0 % Áfa díjért dr. Géczi
József (6723 Szeged, Malom u. 16/B.) hivatalos
közbeszerzési tanácsadót bízza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a közbeszerzési tanácsadásra kössön megbízási szerződést
fent nevezett hivatalos közbeszerzési tanácsadóval.

----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
37/2013.(III.28.) ÖK

HATÁROZAT

2012. évi Tanyafejlesztési Program keretében
történő gépbeszerzésre ajánlat kérés
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint a
2012. évi Tanyafejlesztési Program 3471-8/2012/NAKVI
számú
támogatási
szerződés
keretében
történő
gépbeszerzésre az alábbi cégektől kér ajánlatot:
1. Umwelt Kft (székhely: 6724 Szeged, Rókus krt.
90.)
2. Promacht Bt (székhely: 6000 Kecskemét, Géza
fejedelem krt. 51.)
3. Valkon 2007 Kft (székhely: 6000 Kecskemét,
Mindszenti krt. 55.).
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Az ajánlattétel leadási határideje:
2013. április 8. 12.00 óra.
_____________________________

9. Előterjesztés a GAS-STAR Bt-vel kötendő vállalkozási szerződések
jóváhagyására
 kisszállási általános iskola fűtésrendszerének, mérőhelyeinek
kialakítására
 kisszállási sportcsarnok fűtési rendszerének átalakítására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Tájékoztatásul elmondja, hogy a 2012. évi általános iskola
fűtéskorszerűsítésére nyert pályázat során az iskolában fűtéskorszerűsítés, kazáncsere történt.
A beruházási munkálatokat a GAS-STAR Bt végezte el. Az iskola és a sportcsarnok esetében
a beruházáson túl még szükség volt a fűtésrendszer kisebb átalakítására, mérőórák
felszerelésére, stb., mely munkálatokat szintén a GAS-STAR Bt végzi és a közeljövőben be is
fejezi, melyről teljesítési igazolást ad az önkormányzatnak. Javasolja, hogy az
előterjesztésben szereplő két vállalkozási szerződést a Képviselő-testület fogadja el.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság és Humánpolitikai Bizottság a mai napon tartott együttes ülésén megtárgyalta a
napirendet és az általános iskola és sportcsarnok fűtési rendszerének kialakításával
kapcsolatos vállalkozási szerződések – előterjesztésben foglaltak szerinti – jóváhagyását
javasolja a Képviselő-testületnek.
-----------

38/2013.(III.28.) ÖK

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
HATÁROZAT

GAS-STAR BT általános iskola fűtésrendszerének, mérőhelyeinek
kialakítására irányuló vállalkozási szerződésének jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
jóváhagyja a GAS-STAR BT (Kisszállás, Marx u. 14.)-vel
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kötendő kisszállási általános iskola fűtésrendszerének,
mérőhelyeinek kialakítására irányuló vállalkozási
szerződést.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
vállalkozási szerződést írja alá.
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
39/2013.(III.28.) ÖK

HATÁROZAT

GAS-STAR BT sportcsarnok fűtési rendszerének
átalakítására irányuló vállalkozási szerződésének jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
jóváhagyja a GAS-STAR BT (Kisszállás, Marx u. 14.)-vel
kötendő kisszállási sportcsarnok fűtési rendszerének
átalakítására irányuló vállalkozási szerződést.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
vállalkozási szerződést írja alá.
_____________________________

10. Előterjesztés a 0428/6 és a 0422 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok ügyében
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a 0428/6 és a 0422 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok
magántulajdonba kerülésének ügye sajnos már nem első ízben és – meglátása szerint – nem is
utoljára került a testület elé. Ebben nagymértékben közrejátszik az a tény, hogy az érintett
ingatlanokat megvásárolni kívánó magánszemélyek között elmérgesedett a helyzet.
Mindazonáltal elmondja, az önkormányzatnak nem érdeke az, hogy a nevezett területek a
továbbiakban is önkormányzati tulajdonba maradjanak, tekintettel a terültek nagyságára és
fekvésére, hiszen azokat bérbe adni más személyeknek nem lehet. Egyedüli megoldást azt
jelentene, ha az önkormányzat értékesítené a területeket.
Elmondja, hogy a szervezeti és működési szabályzatról szóló 4/2013.(II.28.) önkormányzati
rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság dönt az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági
hasznosítású földterületek bérbeadásáról, de tekintettel az ügy összefüggésére, javasolja, hogy
a Képviselő-testület jelen esetben vonja magához, és saját hatáskörében döntsön a 0422 hrsz-ú
ingatlan földbérleti kérelméről.

34
Az előterjesztés is részletesen ismerteti, hogy a nevezett területek mikor milyen kimérésen,
művelési ág változáson estek át, továbbá milyen vételi illetve bérleti szándékot jelentettek már
be rájuk, ezért a területek rendezése érdekében az alábbi javaslatot teszi:
1. A Képviselő-testület Németh János Kisszállás, Zöldfa u. 57. szám alatti lakos 0422 hrszú ingatlanra vonatkozó 5 éves földbérleti kérelmére nyilvánítsa ki, hogy nevezett
területet nem kívánja bérbe adni.
2. A Képviselő-testület azonnal hatállyal vonja vissza a 174/2012.(XII.13.) ÖK számú
határozatát, melyben a 0422 hrsz-ú ingatlan vevőjének Németh Jánost (Kisszállás,
Zöldfa u. 57.) jelölte ki, tekintettel arra, hogy nevezett személy bérletre vonatkozó
kérelmet adott be, nem pedig vételre vonatkozó kérelmet.
3. A Képviselő-testület a 0422 hrsz-ú legelő művelési ágú ingatlant Váradi Anikó
(Kiskunhalas, Kisfaludy u. 86.) által tett 140.000 Ft-os vételáron hirdesse meg
értékesítésre Váradi Anikó részére.
4. A Képviselő-testület szintén vonja vissza a 162/2012.(XI.29.) számú határozatát,
amelyben a 0428/6 hrsz-ú ingatlan – megosztási vázrajz alapján – Németh János és
Váradi Anikó részére történő értékesítésről döntött.
5. A Képviselő-testület a 0428/6 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlanra Váradi Anikó által
benyújtott 37.000 Ft-os vételi ajánlattal szemben 80.000 Ft-os árat határozzon meg és
hirdessen meg értékesítésre, továbbá az ingatlan vevőjéül Váradi Anikót jelöli ki.
A két ingatlant az önkormányzat hirdetőtábláján 60 napra kell kifüggeszteni, és amennyiben
ez idő alatt nem érkezne az ingatlanok vételére új ajánlat, akkor azok kerüljenek Váradi
Anikó (Kiskunhalas, Kisfaludy u. 86.) részére értékesítésre.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság és Humánpolitikai Bizottság a mai napon tartott együttes ülésén megtárgyalta az
előterjesztést és a Polgármester Úr javaslatával megegyezően javasolja a Képviselőtestületnek, hogy
- Németh János Kisszállás, Zöldfa u. 57. szám alatti lakos 0422 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó
5 éves földbérleti kérelmére nyilvánítsa ki, hogy nevezett területet nem kívánja bérbe adni
- azonnal hatállyal vonja vissza a 174/2012.(XII.13.) ÖK számú határozatát, melyben a
0422 hrsz-ú ingatlan vevőjének Németh Jánost (Kisszállás, Zöldfa u. 57.) jelölte ki,
- a 0422 hrsz-ú legelő művelési ágú ingatlant Váradi Anikó (Kiskunhalas, Kisfaludy u. 86.)
által tett 140.000 Ft-os vételáron hirdesse meg értékesítésre Váradi Anikó részére
- vonja vissza a 162/2012.(XI.29.) számú határozatát, amelyben a 0428/6 hrsz-ú ingatlan –
megosztási vázrajz alapján – Németh János és Váradi Anikó részére történő értékesítésről
döntött,
- a 0428/6 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlanra Váradi Anikó által benyújtott 37.000 Ft-os
vételi ajánlattal szemben 80.000 Ft-os árat határozzon meg, majd értékesítésre hirdessen
meg, és az ingatlan vevőjéül Váradi Anikót jelölje ki.
-----------
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
40/2013.(III.28.) ÖK

HATÁROZAT

Németh János (Kisszállás, Zöldfa u. 57.) 0422 hrsz –ú
önkormányzati tulajdonú ingatlan földbérleti kérelméről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület
megtárgyalta és Németh János Kisszállás, Zöldfa u. 57.
szám alatti lakos 0422 hrsz-ú legelő művelési ágú
ingatlanra vonatkozó 5 éves földbérleti kérelmére
kinyilvánítja, hogy nevezett területet nem kívánja bérbe
adni.
----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
41/2013.(III.28.) ÖK

HATÁROZAT

174/2012.(XII.13.) számú önkormányzati határozat visszavonásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület
megtárgyalta és visszavonja a 174/2012.(XII.13.) ÖK
számú határozatát, melyben a 0422 hrsz-ú ingatlan
vevőjének Németh János Kisszállás, Zöldfa u. 57. szám
alatti lakost jelölte ki, tekintettel arra, hogy nevezett
személy bérletre vonatkozó kérelmet adott be, és nem
pedig vételre vonatkozó kérelmet.

----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
42/2013.(III.28.) ÖK

HATÁROZAT
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0422 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület
megtárgyalta és a Váradi Anikó (Kiskunhalas, Kisfaludy
u. 86.) által a 0422 hrsz-ú legelő művelési ágú ingatlanra
tett 140.000 Ft-os vételi ajánlatát elfogadja.
A Képviselő-testület megbízza a tisztségviselőket, hogy a
vételi ajánlat kifüggesztéséről gondoskodjanak.

----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
43/2013.(III.28.) ÖK

HATÁROZAT

162/2012.(XI.29.) számú önkormányzati határozat visszavonásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület
megtárgyalta és visszavonja a 162/2012.(XI.29.) ÖK
számú határozatát, melyben a 0428/6 hrsz-ú ingatlan –
megosztási vázrajz alapján – Németh János (Kisszállás,
Zöldfa u. 57.) és Váradi Anikó (Kiskunhalas, Kisfaludy u.
86.) részére történő értékesítésről döntött.

----------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

44/2013.(III.28.) ÖK

HATÁROZAT

0428/6 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a 0428/6 hrsz-ú szántó művelési ágú
ingatlanra Váradi Anikó (Kiskunhalas, Kisfaludy u. 86.)
által benyújtott vételi ajánlatát. A Képviselő-testület a

37
vételi ajánlatot az ajánlattevő által meghatározott 37.000
Ft-tal szemben – 80.000 Ft-os vételáron hirdeti meg
értékesítésre.
A Képviselő-testület – amennyiben más ajánlat nem
érkezik – és nevezett a 80.000 Ft-os vételárat elfogadja,
úgy az ingatlan vevőjeként Váradi Anikót (Kiskunhalas,
Kisfaludy u. 86.) jelöli ki.

_____________________________

11. Tájékoztató a két ülést közt történ fontosabb eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy:

-

A szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan kiválasztásra került a PR feladatokat ellátó cég,
mely a szerződéskötést követően meg is kezdte tevékenységét és folyamatosan végzi
feladatát, jelenleg egy akadálymentes internetes oldalt készít.

-

Szintén a szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan március 28-ára helyszíni ellenőrzést
tervezett az NKEK, de a rendkívüli időjárásra való tekintettel azt elhalasztották és április
3-ára módosították. Az ellenőrzésen jelen lesz a beruházás projektmenedzsere is.

-

A 2011. évi Tanyafejlesztési Program keretében a külterületi két tanya napelemes
beruházása megvalósult, az önkormányzat az elszámolást közel 6 hónapja már
benyújtotta, de a pályázati támogatás még mindig nem került kifizetésre.

A lomtalanítás a településen az idei évben már május végén meg fog kezdődni, így
lehetőség nyílik arra, hogy a lakossági ághulladék vagy a lomtalanítással egybekötve
kerüljön elszállításra, vagy az önkormányzat által kijelölt helyen és időben begyűjtésre
kerüljön és ágdarálóval ledarálva az újrahasznosuljon.
Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2013. március 31.
napjával lejár a megbízatása a Balotaszállás-Zsana települések jegyzői feladatainak
helyettesítésére. Ezúton is még egyszer meg kívánja köszönni a Képviselő-testület megértését
és támogatását, hogy a helyi jegyzői teendők mellett a helyettesítéssel járó feladatok
tekintetében is helyt tudott állni. Megjegyzi, nagyon fárasztó volt a 3 település jegyző
feladatainak egyidejű ellátása.
-
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___________________________

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 17 órakor berekesztette.

Kmf.

Kispál István
polgármester

Ceglédi Zoltánné dr.
címzetes főjegyző

