JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 24-i
soros ülésén.

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
Botka Sándor alpolgármester
Baumgartner József, Benedek János,
Bunduláné Balázs Mária, Korbely Gábor,
Maczkó Tibor, dr. Muskó Zsolt,
Szerencsés Tibor és Urlauberné Horváth Éva – képviselők
Dr. Szabó László rendőr őrnagy (Kiskunhalasi Rendőrkapitányságtól),
Balotai Sándor és Gyarmati Csaba körzeti megbízottak,
Papdi Józsefné és Varga Nándorné intézményvezető.

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 10 fő testületi tagból
minden tag 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.) Beszámoló a község 2009. évi közrend- és közbiztonság helyzetéről
Előadó: Dr. Husti János rendőr kapitány
2.) Beszámoló a Napraforgó Óvoda 2009/2010. tanévben végzett munkájáról
Előadó: Varga Nándorné intézményvezető
3.) Beszámoló a Sallai István Általános Iskola és Diákotthon 2009/2010. tanévben
végzett munkájáról
Előadó: Papdi Józsefné intézményvezető
4.) A Sallai István Általános Iskola igazgatói munkakör betöltésére érkezett
pályázat elbírálásáról
Előadó: Kispál István polgármester
5.) Kisszállás Község
módosításáról

Önkormányzat

2010.

évi

költségvetési

tervének

Előadó: Kispál István polgármester
6.) Pályázat benyújtása vis maior (belvízvédekezés) támogatására, vállalkozási
keretszerződések jóváhagyásáról
Előadó: Kispál István polgármester
7.) Dr. Gregó Sándor háziorvos vállalkozási szerződésének megszüntetéséről
Előadó: Kispál István polgármester
8.) Háziorvosi pályázati kiírásról
Előadó: Kispál István polgármester
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9.) Dr. Hatvani Ágnes fogorvos nyugdíjba vonulásának bejelentéséről, fogorvosi
pályázati kiírásról
Előadó: Kispál István polgármester
10.)

Közbeszerzési ajánlattételi felhívások hiánypótlásáról
a) Megelőlegezési és fejlesztési hitel felvétele
b) Sallai István Általános Iskola tetőfelújítása
Előadó: Kispál István polgármester

11.)
Csodacsalád Egyesület által az önkormányzati tulajdonú Kisszállás,
Marx u.9. szám alatti ingatlanban végzett felújításokról megállapodás
Előadó: Kispál István polgármester
12.)
Kisszállás Önkormányzati Kft-vel kötendő közhasznú foglalkoztatásról
megállapodás megkötése
Előadó: Kispál István polgármester
13.)
Lengyel Zsolt által bérelt önkormányzati tulajdonú Felszabadulás u. 22.
szám alatti „volt Pártház, tanácskozóterem” bérleti szerződésének
meghosszabbításáról
Előadó: Kispál István polgármester
14.)
Előterjesztés a szennyvíztisztító telep helyéül szolgáló telek földcserével
történő biztosításáról
Előadó: Botka Sándor alpolgármester
15.)
Előterjesztés a Római Katolikus
megszervezéshez anyagi támogatás kéréséről

Plébánia

hittanos

tábor

Előadó: Kispál István polgármester
16.)
Tájékoztató a lejárt hatásidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
közt történt eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester
17.)

Képviselői kérdések, hozzászólások

____________________________
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Beszámoló a község 2009. évi közrend- és közbiztonság helyzetéről
Előadó: Dr. Husti János rendőr kapitány
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Dr. Szabó László: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testületet, és elmondja, hogy Dr. Husti
János kapitányságvezető üdvözletét küldi, aki jelenleg szabadságát tölti, ezért a testületi
ülésen az ő képviseletében van most jelen.
A beszámolóval kapcsolatban megjegyzi, a statisztikai eredmények alapján kitűnik, hogy a
szabálysértések száma az elmúlt évben emelkedtek, mely azt tükrözi, hogy a rendőri jelenlét,
ellenőrzések száma is több alkalommal volt megfigyelhető. A bűncselekményekkel
kapcsolatban elmondja, hogy a település vonatkozásában az elmúlt évhez viszonyítva,
valamint a megyei átlaghoz képest is kevesebb a bűncselekmények száma.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Baumgartner József: Elmondja, hogy az elmúlt évekhez képest igen jó látni, hogy a
településen újra és többszörösen is jelen van a rendőri jelenlét. Több alkalommal is
megfigyelte már, hogy a körzeti megbízottak mellett számos alkalommal járőrözik a település
vagy a kiskunhalasi, vagy a kelebiai határrendészeti járőrautó, melyek összességében a
településen mintegy visszatartó erőként nyilvánulnak meg.
Kispál István: Elmondja, nagy öröm a településnek, hogy mindkét körzeti megbízotti
álláshelyet helyben lakó körzeti megbízott lát el, amelyre igen nagy szükség van. Sajnos az
elmúlt években a nyugdíjba vonulás és létszámhiány miatt is nem mindig volt a településen
biztosítva a körzeti megbízotti feladat ellátás, és bizony egyre több kisebb-nagyobb
szabálysértések, rongálások, bűncselekmények kezdtek elszaporodni, látván, hogy nincs
biztosítva a községben a rendőri jelenlét. Örömmel veszi, hogy egyre kevesebb a körzeti
megbízottak más településre történő elvezénylése is, és az elmúlt évben egyetlen egy olyan
bejelentés nem érkezett feléje, hogy a körzeti megbízottak nem voltak elérhetőek. A körzeti
megbízottak munkájával elégedett és pozitívumként kiemeli, hogy számos esetben
megfigyelte, hogy saját gépkocsijukat használták szolgálatban. Ennek kapcsán érdeklődik,
hogy az új kormányváltást követően nincs-e tervben a rendőrség részéről a körzeti
megbízottak részére személyautó biztosítása. Ugyanis az önkormányzat tulajdonában lévő
Lada Niva személygépkocsi – melyet a rendőrségnek adott át üzemeltetésre és a körzeti
megbízottak használják – már több mint 15 éves és a műszaki állapotával is egyre több
probléma merül fel, viszont az önkormányzat is nagyon nehezen tudja költségvetéséből az
intézményeinek feltartását biztosítani, ezért gépkocsi ügyben már többet nem tud segíteni a
rendőrségnek. A település igen nagy közigazgatási területtel rendelkezik, emellett igen sok a
külterületi tanyák száma is, hiszen a lakosság 1/5-e él külterületen. A körzeti megbízottak
mindennapi feladatuk ellátása érdekében igen jó lenne, ha kapnának egy jobb állapotban lévő
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gépjárművet, mert a mostani igen rossz állapotban van, továbbá a jelenlegi engedélyezett km
keret is igen szűkös ahhoz, hogy a járőrözést a település minden területén elláthassák.
Ceglédi Zoltánné dr.: Megjegyzi, hogy akár a szabálysértési eljárások kapcsán is, látja, hogy a
rendőrök munkája milyen nagy adminisztrációval jár, ezért reméli, hogy ez csökkenni fog, és
helyette inkább a szolgálati időt a tényleges rendőri munkával tudják majd kitölteni a jövőben.
Dr. Szabó László: Örül, annak, hogy a település részéről csak pozitívumok hangzottak el a
körzeti megbízottak elérhetősége és munkájával kapcsolatban, ő is úgy látja, hogy a két
megbízott jól, összehangoltan végzi a szolgálatot a település érdekében. A gépkocsi
használattal kapcsolatban elmondja, hogy a rendőrség is szeretné, ha a körzeti megbízottak
részére tudnának gépkocsit biztosítani, az azzal kapcsolatos problémák előttük is ismeretesek,
de erre egyenlőre konkrét ígéretet még nem kaptak fentebb körökből.
Botka Sándor: Elmondja, hogy ő is igen elégedett a körzeti megbízottak munkájával. Kéri
továbbá, hogy a településen végzett beruházások, mint az új Kápolnai út, valamint sétány
megépítése kapcsán fokozott legyen az odafigyelés, hiszen az önkormányzatnak ezek a
felújítások nem kevés költségébe kerültek, ezért mindenki vigyázzon rá, ne legyenek
rongálások, azt próbáljuk megőrizni az utódaink számára. Meglátása szerint még most kellene
elkezdeni a felhívást a közterek és parkok megóvására, és akkor talán a későbbiek során erre
majd már nem is kell hangsúlyt fektetni a jövőben.
Kispál István: Megköszöni a Rendőrkapitányság és a körzeti megbízottak munkáját és a
jövőre vonatkozóan hasonló jó egészséget és munkát kíván részükre.
----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
96/2010.(VI.24.) ÖK

HATÁROZAT

A közrend és közbiztonság helyzetéről
szóló beszámoló elfogadásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak
szerint elfogadja a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
közrend és közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját.

___________________
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2. Beszámoló a Napraforgó Óvoda 2009/2010. tanévben végzett munkájáról
Előadó: Varga Nándorné intézményvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Varga Nándorné: Megköszöni a Képviselő-testület óvoda felé nyújtott támogatását és
munkáját.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Baumgartner József: Elmondja, hogy a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és az óvoda beszámolóját elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Urlauberné Horváth Éva: Örömmel látja, hogy az önkormányzati intézmények a sikeres
pályázatoknak és a települési társadalmi munkálatoknak köszönhetően az utóbbi években
megszépültek. A pedagógusok és dajkák munkáját megköszöni és a nyári szünetben kellemes
pihenést kíván számukra.
Benedek János: Öröm és jó érzés, hogy a felújított intézmények között folyik a gyermekek
nevelése, tanítása, csak az egyre csökkenő gyereklétszám az aggasztó. A nevelőtestület
munkájával elégedett és megköszöni azt.
Kispál István: Elmondja, hogy az intézmény vezetővel a kapcsolattartás jó és korrekt, örül,
hogy az intézménynek ilyen vezetője van. A testülettel közösen azon munkálkodnak, hogy a
problémákat megoldják és emellett saját lehetőségeikért harcolnak. A testület nevében
megköszöni az intézményi dolgozók munkáját.
----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
97/2010.(VI.24.) ÖK

HATÁROZAT

Napraforgó Óvoda 2009/2010. évben végzett
munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja a Napraforgó Óvoda 2009/2010. tanévben
végzett munkájáról szóló beszámolót.
___________________
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3. Beszámoló a Sallai István Általános Iskola és Diákotthon 2009/2010.
tanévben végzett munkájáról
Előadó: Papdi Józsefné intézményvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Papdi Józsefné: Kiegészítésként elmondja, hogy a beszámoló 3. oldalán két adat tévesen
került rögzítésre, annak korrigálását szeretné most kérni, így a menzás létszám helyesen 53 fő,
a szakkörös tanulók száma pedig 72 fő.
Megköszöni a Polgármester Úr, a Jegyző Asszony és a Képviselő-testület egész évi
támogatását.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Baumgartner József: Elmondja, hogy a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és az iskola beszámolóját elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Urlauberné Horváth Éva: Mint már az óvoda esetében is említette, örömmel látja, hogy az
önkormányzati intézmények a sikeres pályázatoknak és a települési társadalmi munkálatoknak
köszönhetően az utóbbi években felújításra kerülhetek. A beszámolót áttanulmányozva nem
érti, hogy egyes szülők miért teszik ki annak gyermekeiket, hogy más településre járatják
iskolába, hiszen a helyi iskola tanulmányi átlaga 3,88, ami magáért beszél.
A pedagógusok nevelőmunkáját megköszöni és a nyári szünetben kellemes pihenést kíván
számukra.
Ceglédi Zoltánné dr.: Megjegyzi, hogy az új kormányváltás óta már két alkalommal került
módosításra a közoktatásról szóló törvény, és várhatóan még módosítani is fogják a következő
tanév megkezdése előtt. Azt, hogy az állam hogyan fogja az önkormányzatoknak
finanszírozni az intézmények fenntartását és működését, még nem lehet megjósolni.
Kispál István: Elmondja, hogy az iskola intézmény vezetőjével a kapcsolattartás jó és korrekt,
örül, hogy az intézménynek ilyen vezetője van, aki az önkormányzattal partner a feladat
megoldásban. Külön megköszöni a testület nevében, hogy községi rendezvényeken és a
nemzeti ünnepeken színvonalas és kiemelkedő műsort nyújtanak a gyermekek, melyben nagy
szerepet játszik az őket felkészítő tanár szerepe is. Megköszöni az intézményi dolgozók egész
évben végzett munkáját.
-----------
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
98/2010.(VI.24.) ÖK

HATÁROZAT

Sallai István Általános Iskola 2009/2010. tanévben
végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja a Sallai István Általános Iskola 2009/2010.
tanévben végzett munkájáról szóló beszámolót.
___________________

4. A Sallai István Általános Iskola igazgatói munkakör betöltésére érkezett
pályázat elbírálásáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Hivatkozva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2007.(IV.15.) számú rendelet 18. §. (2) bekezdés a) pontjára megkérdezi Papdi Józsefnét,
hogy a Sallai István Általános Iskola és Diákotthon igazgatói munkakörének betöltésére
benyújtott pályázatát zárt ülés keretében tárgyalja-e a testület.
Papdi Józsefné: Nyilatkozik, hogy hozzájárul pályázata ügyében a nyílt ülésen történő
tárgyaláshoz.
Kispál István: Elmondja, hogy az intézményvezetői megbízatás 2010. június 30. napjával
lejár, ezért a testület a 69/2010.(V.06.) ÖK számú határozatában meghirdette a határozott
időjű intézményvezetői pályázat kiírását. A megadott határidőre egyetlen pályázat érkezett be,
melyet Papdi Józsefné jelenlegi intézményvezető nyújtott be. A jogszabályoknak megfelelően
a beérkezett pályázatot az iskola alkalmazotti közössége, a szülői munkaközössége, valamint
a diákönkormányzat véleményezte és egyöntetűen javasolja Papdi Józsefnét az
intézményvezetői munkakör betöltésére.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
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Baumgartner József: Elmondja, hogy a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
megtárgyalta a pályázatot és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozott időre
ismételten Papdi Józsefnét nevezze ki az intézményvezetői munkakör betöltésére.
----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
99/2010.(VI.24.) ÖK

HATÁROZAT

Papdi Józsefné (Kisszállás, Kállai É. u. 16.) megbízása a
Sallai István Általános Iskola és Diákotthon intézményvezetőjévé
Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testület az 1990.
évi LXV. törvény 9. §. (4) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva – figyelembe véve az 1992. évi XXXIII.
törvényt és a végrehajtásáról rendelkező 138/1992.(X.8.)
kormány rendeletben, valamint az 1993. évi LXXIX.
törvényben foglaltakat – a Községi Önkormányzat Sallai
István Általános Iskola és Diákotthon intézményvezetőjévé
2010. július 1. napjától 2015. június 30. napjáig terjedő időre
Papdi Józsefné (sz.:Peics Ilona, szül. hely: Tab, 1959.08.14.
an.: Petrus Ilona) Kisszállás, Kállai É. u. 16. szám alatti
lakost, az intézmény közalkalmazottját bízza meg.
Illetményét a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján állapítja meg.
Besorolás szerinti alapilletménye:
Magasabb vezetői illetménypótlék:
Kiemelt munkavégzés kereset-kiegészítése:

194.400 Ft
46.000 Ft
8.100 Ft

Összesen:

248.500 Ft

-------Kispál István: Gratulál az intézményvezetői megbízatáshoz és a jövőre vonatkozóan is
hasonló együttműködést kíván.
Papdi Józsefné: Megköszönti a Képviselő-testület bizalmát és ő is a jelenlegivel azonos
együttműködést remél a jövőre nézve.

___________________
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5. Kisszállás Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési tervének
módosításáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzat I. féléves költségvetési
beszámolójának elkészítéséhez elengedhetetlen a költségvetési terv elfogadása óta időközben
bekövetkezett változások átvezetése. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a bevételek és
kiadások vonatkozásában történő változásokat. A bevételeknél a normatív állami
hozzájárulások esetében a -3.413 e Ft abból adódott, hogy a tavalyi évben megtörténtek azok
a felmérések, amelyek a 2010. évi költségvetési évre vonatkoznak. Ezek az adatok az
intézményektől kerültek megkérésre és időközben, a 2010. évi költségvetési terv
összeállításánál derült csak ki, hogy azok tévesen kerültek megadásra. Ezért a jogtalanul
igénybevett normatív állami támogatás lemondását az önkormányzat április hónapban tudta
eszközölni. Ugyancsak -1.370 eFt-ban összeg erejéig normatív állami hozzájárulás
csökkenéssel kell számolni az önkormányzatnak, de ez már nem a téves igénylésből, hanem
az időközben bekövetkezett létszám csökkenésből adódik, ez mindig elő is szokott fordulni.
Sajnos a téves igénylés miatt -3.413 eFt időarányos része már a június havi nettó
finanszírozásból levonásra kerül, és ez rosszul érinti az önkormányzat egyébként is igen nehéz
pénzügyeit. Plusz bevételt jelentett a viszont a 2009. évi beszámoló alapján az
önkormányzatnak járó 2.530 eFt összegű állami támogatás, amelyet már meg is kaptunk.
Kiadásként jelentkezik viszont a 2.059 eFt, amelyet azon önkormányzati pályázatokkal
kapcsolatos szolgáltatási kiadások takarnak, amelyek már nagy része ténylegesen is
kifizetésre került, mint például a pályázatok sikerdíjai, tanácsadási, hatósági díjak.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az önkormányzat költségvetési rendeletének módosításáról szóló
előterjesztést, melyet elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.

----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:
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Kisszállás Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
6/2010.(VI.24.) számú
RENDELETE
A Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
szóló 1/2010.(II.18.) számú rendeletének módosításáról

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
tv. 65. §-a alapján a Kisszállás Község Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
1/2010.(II.18.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §.
A R. 2. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul.
„2. §. (2) Kisszállás Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének
Bevételi főösszegét
állapítja meg,

484.784 e Ft-ban

ezen belül:
I. Működési bevételek
1. Intézményi működési bevételek
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2.1. Illetékek
2.2. Helyi adók
2.3. Átengedett központi adók
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos
bevételek

43.650 e Ft

28.350 e Ft
99.135 e Ft
2.932 e Ft

II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása
1.1. Normatív hozzájárulások
1.2. Központosított előirányzatok

89.443 e Ft
8.681 e Ft
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1.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott,
illetve támogatott előadóművészeti
szervezetek támogatása
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások
1.5. Fejlesztési célú támogatások
1.6. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő települési önkormányzatok kiegészítő
támogatási előleg

51.902 e Ft

5.000 e Ft

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és
tőkebevételei
3. Pénzügyi befektetések bevételei

10.868 e Ft
600 e Ft

IV. Támogatásértékű bevételek
1. Támogatásértékű működési bevételek
- ebből TB alaptól
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

10.577 e Ft
3.508 e Ft
65.374 e Ft

V. Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Működési célú pénzeszköz átvétel
államháztartáson kívülről
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
államháztartáson kívülről
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,
alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
Költségvetési bevételek összesen:
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
1. Előző évek előirányzat maradványának,
pénzmaradványának igénybevétele
1.1. Működési célra
1.2. Felhalmozási célra
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybe-

333 e Ft

416.845 e Ft
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vétele
2.1. Működési célra
2.2. Felhalmozási célra
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására
szolgáló bevételek
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele
1. Működési célú
1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei
1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei
2. Felhalmozási célú
1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei
1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei

6.776 e Ft

IX. Kötvények kibocsátásának bevétele
1. Működési célú
1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása
1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása
2. Felhalmozási célú
1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása
1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása

X. Hitelek
1. Működési célú hitel felvétele
1.1. Rövid lejáratú hitel felvétele
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele
2. Felhalmozási célú hitel felvétele
2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Kiadási főösszegét
állapítja meg,

61.163 e Ft

484.784 e Ft-ban

ezen belül:
I. Személyi juttatások

138.167 e Ft
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II. Munkaadót terhelő járulékok

35.239 e Ft

III. Dologi kiadások

117.725 e Ft

IV. Támogatásértékű kiadások
1. Támogatásértékű működési kiadások
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

26.287 e Ft

V. Véglegesen átadott pénzeszközök
1. Működési célra véglegesen átadott pénzeszközök
2. Felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök
VI. Önkormányzatok által folyósított ellátások
VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai

740 e Ft

41.653 e Ft

970 e Ft

VIII. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások, felújítások
2. Tárgyi eszköz beszerzés

83.228 e Ft
5.530 e Ft

IX. Hitelek törlesztése
1. Mínusz pénzkészlet miatti hitel törlesztés
2. Működési célú hiteltörlesztés
3. Fejlesztési célú hitel törlesztés

2. §.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

27.743 e Ft
4.538 e Ft
2.964 e Ft.”
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3. számú melléklet
Ezer Ft-ban

Kisszállás Község Önkormányzata 2010. évi költségvetése
működési és felhalmozási célú bontásban
BEVÉTELEK

Megnevezés
1. Működési bevételek

Működési

Fejlesztési

43 650

Összesen
43 650

2. Sajátos működési bevételek
a, Helyi adók
Magánszemélyek kommunális adója
Állandó jellegű iparűzési adó

292

7 708

8 000

20 000

20 000

350

350

b, Pótlék

300

300

c, Bírság

50

50

400

400

Személyi jövedelemadó

88 630

88 630

Gépjárműadó
Termőföld bérbeadásából származó
jöv.adó

10 500

10 500

5

5

2 182

2 182

a, Normatív hozzájárulások

89 443

89 443

b, Központosított előirányzat

8 681

8 681

51 902

51 902

5 000

5 000

10 577

10 577

Ideiglenes jellegű iparűzési adó

d, Egyéb bevétel
e, Átengedett központi adók

f, Egyéb sajátos bevételek
3.Központi költségvet.kapott ktg.vet. támog.

c, Normatív, kötött felh. támog.
d, ÖNHIKI előleg
4. Támogatásértékű bevételek
a, Támogatásértékű működési bevételek
b, Támogatásértékű felhalmozási bevételek

65 374

65 374

333

333

5. Átvett pénzeszközök
6. Adott kölcsön visszatérülés
7. Finanszírozási bevételek
a, Működési célú hitelfelvétel

61 163

61 163
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8. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
a, Államkötvény értékesítés

6 776

6 776

b, Ingatlan értékesítés

6 668

6 668

c, Föld értékesítés

4 200

4 200

d, Üzemeltetési díj

600

600

91 659

484 784

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

393 125

KIADÁSOK

Megnevezés

Működési

1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelő járulékok
3. Dologi kiadások
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Szociális ellátások

Fejlesztési

Összesen

138 167

138 167

35 239

35 239

117 725

117 725

970

970

41 653

41 653

6. Beruházások, felújítások

83 228

83 228

7. Tárgyi eszköz beszerzés

5 530

5 530

8. Támogatásértékű kiadások
a, Támogatásértékű működési kiadások

26 287

26 287

740

740

27 743

27 743

4 538

4 538

9. Átadott pénzeszközök
a, Működési célra átadott pénzeszközök
10. Hiteltörlesztés
a, "-" pézkészlet miatti hiteltörlesztés
b, Működési célú hiteltörlesztés
c, Fejlesztési célú hiteltörlesztés
KIADÁSOK ÖSSZESEN

393 062

___________________

2 964

2 964

91 722

484 784
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6. Pályázat benyújtása vis maior (belvízvédekezés) támogatására, vállalkozási
keretszerződések jóváhagyásáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a Kormány az országot május közepétől sújtó
rendkívüli időjárási helyzet és a kialakult ár- és belvizek következtében lehetőséget nyújt
önkormányzati vis maior támogatás benyújtására. A kérelemben szükséges bemutatni a vis
maior tartalék támogatás keretei között kezelhető károk nagyságrendjét, azaz az ár- és
belvizek hatásainak csökkentése érdekében folytatott védekezésekhez a helyi
önkormányzatok részéről igényelt támogatások megalapozottságát, szükségszerűségét.
Ennek megfelelően az önkormányzat felülvizsgálta és a településen első alkalommal június 2án elrendelte a I. fokú belvíz védelmi készültséget. 3 újfalui külterületi tanya esetében került
sor a védekezésre. A Dragon-Faragó, a Popány és a Kelemen tanya esetében árokásással
sikerült a felgyülemlett vízfolyásokat a tanyák közeléből elvezetni.
Második alkalommal június 21-én szintén az újfalui Dragon-Faragó tanyánál, valamint a
rohodai Pálfi tanya környékén felgyülemlett belvíz miatt kellett elrendelni a készültséget.
A munkálatok elvégzésére a kézi erő mellett gépi erőt is igénybe kellett venni, ezért az
önkormányzat megkereste a Kisszállási Zrt-t és az Alkat-Rész Kft-t, hogy a rendelkezésükre
álló gépekkel végezzék el a szükséges munkálatokat. A belvízvédekezésben részt vett a
Kisszállás Önkormányzati Kft. és a tanyagondnokok is.
A támogatás igényléséhez első körben a védekezés elrendelését, majd annak azonnali
bejelentését kellett elvégezni. Ezt követően a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság és az Államigazgatási Hivatal részéről a helyszínen ellenőrzést tartottak. Az
önkormányzatnak kötelessége a védekezés során elvégzett munkálatokat dokumentálnia,
melyet fényképpel alátámasztva szükséges igazolni, majd csak ezt követően kerülhet sor a
támogatási igény benyújtására.
Az önkormányzat a vis maior pályázati igény benyújtásánál az előzetes számítások alapján
300.000 Ft támogatást igényel, melyhez 50.000 Ft saját forrást biztosítását vállalja fel.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat a belvíz okozta károk enyhítésére
nyújtson be a vis maior pályázatot, valamint az Alkat-Rész Kft-vel, a Kisszállás
Önkormányzati Kft-vel és a Kisszállási Zrt-vel kösse meg a védekezési munkálatok
elvégzéséről szóló vállalkozói keretszerződést.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a vis maior pályázat benyújtását, valamint a
vállalkozási keretszerződések elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

-----------
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
100/2010.(VI.24.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás III. és V. körzetben belvíz okozta vis maior
események kárenyhítésére pályázat benyújtásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz
vis maior események kárenyhítésére. Eddig felmerült
védekezési költségünk 350.000 Ft-ot tesz ki, melyhez
300.000 forint támogatást igénylünk, vállalt önrész
50.000 forint. Erre a célra költségvetésünkben nem volt
elkülönített
fedezet.
A
védekezés
költségei
túlnyomórészt vízgyűjtő árkok ásásából adódnak.
Pályázat benyújtási határideje az I. fokú belvízvédelmi
készültség elrendelésétől (2010. június 02.) számított 22
munkanap.
----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
101/2010.(VI.24.) ÖK

HATÁROZAT

Alkat-Rész Kft belvíz elleni védekezési munkák elvégzésére
vállalkozói keretszerződésének jóváhagyásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglalt Alkat-Rész Kft
(6400 Kiskunhalas, Szegedi u. 2.)-vel kötendő belvíz
elleni védekezési munkák elvégzéséről szóló vállalkozói
keretszerződést jóváhagyja.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a
szerződés aláírásával.

-----------

19
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
102/2010.(VI.24.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállási Mezőgazdasági Zrt belvíz elleni védekezési munkák
elvégzésére vállalkozói keretszerződésének jóváhagyásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglalt Kisszállási
Mezőgazdasági Zrt (6421, Kisszállás, Liget köz 1.)-vel
kötendő belvíz elleni védekezési munkák elvégzéséről
szóló vállalkozói keretszerződést jóváhagyja.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a
szerződés aláírásával.

----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
103/2010.(VI.24.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás Önkormányzati Kft belvíz elleni védekezési munkák
elvégzésére vállalkozói keretszerződésének jóváhagyásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglalt Kisszállás
Önkormányzati Kft (6421 Kisszállás, Felszabadulás u.
28.)-vel kötendő belvíz elleni védekezési munkák
elvégzéséről
szóló
vállalkozói
keretszerződést
jóváhagyja.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a
szerződés aláírásával.

___________________
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7. Dr. Gregó Sándor háziorvos vállalkozási szerződésének megszüntetéséről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy Dr. Gregó Sándor személyesen és írásban is
megkereste és bejelentette, hogy 2010. szeptember 1-től Jánoshalma településen fog dolgozni,
ezért kéri, hogy a Képviselő-testület a fennálló háziorvosi vállalkozói szerződésének közös
megegyezéssel történő megszüntetéséhez járuljon hozzá. Kéri továbbá, hogy a
betegnyilvántartáshoz szükséges program frissítési díját az önkormányzat szeptember 1-től
vállalja át, ami kézenfekvő is.
Tájékoztatta, a testület és a település sem fog örülni e hírnek, hogy ő innen elmegy, de nem
fognak útjába akadályt gördíteni. Mindenki nagyon megszerette és bizalommal fordult a
doktor úrhoz, így nehéz lesz a lakosságnak tudomásul vennie, hogy elmegy a településről.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá Dr. Gregó Sándor háziorvosi
vállalkozási szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést és Dr. Gregó Sándor háziorvos vállalkozási szerződésének közös
megegyezéssel történő megszüntetését javasolja a Képviselő-testületnek.
----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
104/2010.(VI.24.) ÖK

HATÁROZAT

Dr. Gregó Sándor háziorvos
vállalkozási szerződésének megszüntetéséről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a 142/2007.(IX.26.) ÖK számú
határozattal elfogadott Dr. Gregó Sándor háziorvos
(6400 Kiskunhalas, Bokányi D. u. 15.)-sal 2007. október
1. napjától hatályos I. számú háziorvosi körzetre kötött
vállalkozási szerződés 2010. augusztus 31. napjával
közös
megegyezéssel
történő
megszüntetéséhez
hozzájárul.
___________________
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8. Háziorvosi pályázati kiírásról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, az előző napirendnél tárgyalta a testület Dr. Gregó
Sándor háziorvos vállalkozási szerződésének megszüntetését, és hogy a településen a
háziorvosi feladat ellátás biztosított legyen, a megüresedő álláshelyet meg kell hirdetni.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján kerüljön
meghirdetésre a településen az I. számú háziorvosi körzet ellátására a pályázat kiírása.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek a folyamatos háziorvosi feladat
ellátásának biztosítása érdekében a háziorvosi pályázat kiírását.
Kispál István: Megjegyzi, nem biztos, hogy a pályázati kiírást követően azonnal sikerül az
álláshelyet betöltetni, ezért az önkormányzatnak fel kell készülnie a helyettesítés
megszervezésének lehetőségére is.
----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
105/2010.(VI.24.) ÖK

HATÁROZAT

I. számú háziorvosi körzet
ellátására pályázat kiírásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
fenntartásában lévő I. számú háziorvosi körzet
betöltésére pályázatot ír ki az alábbi feltételek mellett:
A pályázatot meghirdető szerv:
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6421 Kisszállás Felszabadulás u. 28.
Munkahely és munkakör megnevezése:
I. számú felnőtt háziorvosi körzet
6421 Kisszállás Petőfi u.22.
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Háziorvos
Körzethez tartozó lakosságszám: 1257 fő
- vállalkozási formában vagy közalkalmazotti jogviszonyban,
- területi ellátási kötelezettséggel,
- hétvégi központi orvosi ügyeletben való részvétellel.
Pályázati feltételek:
- 4/2000.(II.25.) EÜM rendelet szerinti képesítés és
az ott, valamint a 18/2000.(II.25.) Korm.
rendeletben előírt feltételek megléte,
- büntetlen előélet.
Csatolandó:
- 1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- diploma hiteles másolata,
- részletes szakmai önéletrajz,
- szakképesítést tanúsító okiratok hiteles másolata,
- háziorvosi alkalmasság meglétét igazoló okmány
másolata,
- ha a pályázó vállalkozóként kívánja feladatát
ellátni, akkor a vállalkozói tevékenységet igazoló
okirat másolata,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okiratok
másolata,
- a praxis betöltésének kezdő időpontja 2010. IX. 1.
- nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában
részt vevők a pályázati anyagot megismerhessék,
- a pályázat benyújtása: 1 példányban, zárt
borítékban (a borítékon feltüntetve: „Háziorvosi
pályázat” postai úton, ajánlott küldeményként
Kisszállás Község Önkormányzat 6421 Kisszállás
Felszabadulás u. 28. címre)
Pályázat beérkezésének határideje:
a megjelenéstől számított 15. nap l2 óra.
A pályázat elbírálásának határideje:
a benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül.
A pályázati eljárás során a pályázónak a Képviselőtestület előtt meg kell jelennie, és szóban előadni a
részletes elképzeléseit.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Kispál
István polgármestertől a 36-70/331-3492 telefonszámon.

___________________
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9. Dr. Hatvani Ágnes fogorvos nyugdíjba vonulásának bejelentéséről,
fogorvosi pályázati kiírásról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, Dr. Hatvani Ágnes fogorvos írásban bejelentette,
hogy ez év végével nyugdíjba kíván vonulni, ami maga után vonja az önkormányzat és a
doktor nő között fennálló vállalkozási szerződés megszüntetését, valamint a megüresedő
fogorvosi álláshely meghirdetését.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2010. december 31. napjával járuljon hozzá a
fogorvosi vállalkozási szerződés megszüntetéséhez, valamint 2011. január 1-jétől megüresedő
álláshelyre írja ki a fogorvosi pályázatot.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek a fogorvosi vállalkozói szerződés
megszüntetését, valamint a pályázat kiírását.
Kispál István: Elmondja, hogy az önkormányzatnak fel kell készülnie arra a lehetőségre is,
hogy a fogorvosi szolgáltatás ellátása érdekében a doktornőtől meg kell vásárolnia a gépeket,
tekintettel arra, hogy a gépek megvásárlására az önkormányzatnak nincs pénzügyi forrása.

----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
106/2010.(VI.24.) ÖK

HATÁROZAT

Dr. Hatvani Ágnes fogorvos
vállalkozási szerződésének megszüntetéséről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a 146/1997.(IX.03.) ÖK számú
határozattal elfogadott Dr. Hatvani Ágnes fogorvos
(Szeged, Váradi u. 4.)-sal 1996. május 1. napjától
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hatályos fogorvosi szolgálatra kötött vállalkozási
szerződés 2010. december 31. napjával közös
megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul.

----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
107/2010.(VI.24.) ÖK

HATÁROZAT

Fogorvosi szolgálat ellátására pályázat kiírásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
fenntartásában lévő fogorvosi szolgálat betöltésére
pályázatot ír ki az alábbi feltételek mellett:
A pályázatot meghirdető szerv:
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6421 Kisszállás Felszabadulás u. 28.
Munkahely és munkakör megnevezése:
Fogorvosi szolgálat 6421 Kisszállás Petőfi u.22.
Fogorvos
Szolgálathoz tartozó lakosságszám: 2660 fő
- vállalkozási formában vagy közalkalmazotti
jogviszonyban,
- területi ellátási kötelezettséggel, iskolafogászattal.
Pályázati feltételek:
- szakirányú végzettség
- büntetlen előélet.
Csatolandó:
- 1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- diploma hiteles másolata,
- részletes szakmai önéletrajz,
- szakképesítést tanúsító okiratok hiteles másolata,
- fogorvosi alkalmasság meglétét igazoló okmány
másolata,
- ha a pályázó vállalkozóként kívánja feladatát
ellátni, akkor a vállalkozói tevékenységet igazoló
okirat másolata
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okiratok
másolata,
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-

a szolgálat betöltésének kezdő időpontja 2011.
január 1.
nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában
részt vevők a pályázati anyagot megismerhessék.
a pályázat benyújtása: 1 példányban, zárt
borítékban (a borítékon feltüntetve: „Fogorvosi
pályázat” postai úton, ajánlott küldeményként
Kisszállás Község Önkormányzat 6421 Kisszállás
Felszabadulás u. 28. címre)

Pályázat beérkezésének határideje:
a megjelenéstől számított 30. nap l2 óra.
A pályázat elbírálásának határideje:
a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül.
A pályázati eljárás során a pályázónak a Képviselőtestület előtt meg kell jelennie, és szóban előadni a
részletes elképzeléseit.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Kispál
István polgármestertől a 36-70/331-3492 telefonszámon.
___________________

10. Közbeszerzési ajánlattételi felhívások hiánypótlásáról
a. Megelőlegezési és fejlesztési hitel felvétele
b. Sallai István Általános Iskola tetőfelújítása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a testület a május 26-i ülésén határozott a két
nyertes pályázat beruházásának megvalósíthatósága érdekében a közbeszerzési ajánlattételi
felhívások megjelentetéséről. Az önkormányzat ennek megfelelően az ajánlattételi
felhívásokat el is küldte megjelentetés céljából a Közbeszerzési Tanácshoz, ahol mindkét
ajánlattételi felhívás esetében hiánypótlásra szólította fel az önkormányzatot. Megjegyzi, az a
meggyőződése, hogy a Közbeszerzési Tanács mintegy időhúzás miatt állapított csak meg
hiánypótlást, tekintettel arra, hogy a beérkezéstől számított 5 napon belül kellene a
hiánypótlásokat kiküldeni, ehhez képest az 15 napon túl érkezett meg az önkormányzathoz.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
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Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és a mindkét ajánlattételi felhívás ismételt meghirdetését javasolja a
Képviselő-testületnek.
Kispál István: Elmondja, hogy az önkormányzat az ajánlattételi felhívások esetében a
hiánypótlásokat azonnal elvégezte és ismételten megküldte meghirdetés céljából, és most már
csak a testület jóváhagyására van szükség. Megjegyzi, hogy sajnálatos módon a hiánypótlás,
valamint a Közbeszerzési Tanács általi későbbi időpontban történő meghirdetés a
beruházásokkal kapcsolatos határidők eltolódását is eredményezi. Ez több okból is hátrányos
az önkormányzatnak, mivel így a beruházások tolódnak, és ez főként az iskola
tetőfelújításánál jelent majd hátrányt, mivel a szeptemberi iskolai tanév elkezdésére nem fog
tudni befejeződni a felújítás, továbbá az önkormányzat által igényelt előfinanszírozási hitelt is
tovább kell igénybe vennie az önkormányzatnak, ami a kamatok miatt még többlet kiadást is
fog eredményezni.
----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
108/2010.(VI.24.) ÖK

HATÁROZAT

„Önkormányzati beruházások megelőlegezési és fejlesztési hitel
felvétel” beruházás közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az „önkormányzati megelőlegezési és
fejlesztési hitelfelvétel” beruházás közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívását az alábbiak szerint határozza meg:
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

Árubeszerzés
Szolgáltatás

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

X

Azonosító kód_______________________________________

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.
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Város/Község: Kisszállás

Postai
irányítószám:

Ország: Magyarország

6421
Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon: 77/557-010,

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

Fax: 77/457-001

77/557-020

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

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

Közszolgáltató

X

Közjogi szervezet

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

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

X Általános közszolgáltatások
Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás
Egyéb

Gazdasági és pénzügyek

(nevezze

Egészségügy
I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

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

meg):

28
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása

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

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

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

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

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

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

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

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

igen

nem X

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

Kisszállás Község Önkormányzatának megelőlegezési és fejlesztési hitelfelvétele az önkormányzat
különböző támogatásból megvalósítandó beruházásai finanszírozására.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás

b) Árubeszerzés

c) Szolgáltatás

X

Kivitelezés

Adásvétel

Szolgáltatási kategória

6

Tervezés és kivitelezés

Lízing

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

Bérlet

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

Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb

Építési koncesszió
A teljesítés helye

NUTS-kód

A teljesítés helye

A teljesítés helye

•••••

Szolgáltatási koncesszió

•••••

NUTS-kód

6421 Kisszállás, Felszabadulás
u. 28.
NUTS-kód

HU 331

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

X

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása

29
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

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

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Kisszállás Község Önkormányzatának megelőlegezési és fejlesztési hitelfelvétele az önkormányzat
különböző támogatásból megvalósítandó beruházásai finanszírozására, hitelszerződés keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy

66.11.30.00-5

• • • • -• • • • • -•

További tárgy(ak)

• • .• • .• • .• • -•
• • .• • .• • .• • -•
• • .• • .• • .• • -•
• • .• • .• • .• • -•

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

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

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

egy vagy több részre

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

valamennyi részre

X
igen

nem X

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

Összesen 105.576.000.- Ft beruházási célhitel felvétele:
1. rész: 84.462.000.- Ft megelőlegezési hitel, erre vonatkozóan Ajánlatkérő engedményezési
megállapodást köt.
Pénznem: HUF
2. rész: 21.114.000.- Ft ún. fejlesztési hitel:
Pénznem: HUF
Futamidő: a szerződéskötéstől számított 10 év
Türelmi idő: a szerződéskötéstől számított 3 év
Rendelkezésre tartási idő: a szerződéskötéstől számított 2 év
Kamatláb: 3 havi BUBOR
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Kamatfizetés: negyedévente egyenlő részletekben a negyedév utolsó napján
Törlesztés: a türelmi időt követően negyedévente egyenlő részletekben a negyedév utolsó napján
Előtörlesztés: 10 nappal korábbi írásbeli értesítés alapján bármikor, díjtalanul
Ajánlattevő kizárólag kamatot, aktuális esetben az ajánlatkérő által kezdeményezett
szerződésmódosítás díját, illetve késedelmi kamatot számíthat fel, minden egyéb szolgáltatást terhelő
díjat és költséget a kamatfelárba kell beépítenie, ilyen díjat vagy költséget az ajánlattevő egyéb címen
sem érvényesíthet.
Részletesen az ajánlattételi dokumentációban.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)

igen

nem X

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: • • vagy napokban: • • • • (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): • •• vagy: • • • és • • • között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük
feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: • • vagy napokban: • • • • (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: 120 vagy napokban: • • • • (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés
• • • • / • • /• • (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés
• • • • / • • /• • (év/hó/nap)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 305.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint, a hitelszerződésben,
illetve az engedményezési megállapodásban foglalt tőke- és kamatfizetési ütemezésnek megfelelően
halasztottan teljesíti.
Fedezet az önkormányzat költségvetése, forgalomképes ingatlan (a dokumentáció szerint ).
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

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

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

igen

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

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel
kapcsolatban fennállnak a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok.
2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel kapcsolatban
fennállnak a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt kizáró okok.
3. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel
kapcsolatban fennáll a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjában szereplő kizáró ok.
4. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel kapcsolatban
fennállnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)- b) felsorolt kizáró okok.
Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő
részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell. A nyilatkozatokat
cégszerűen aláírni és lepecsételni kell.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 250. § (3) bekezdésének h) pontja előírja, hogy
egyszerű közbeszerzési eljárásban a Kbt. 93-97.§-ai megfelelően alkalmazandóak és ezen
visszahivatkozott rendelkezések között szerepel a Kbt. 96.§ (3) bekezdése is, melynek értelmében a
nyertes ajánlattevőnek az eredményhirdetéstől számított 8 napon belül be kell nyújtania a Kbt. 63. §
(2) és (3) bekezdése szerinti igazolásokat. Természetesen ajánlattevő a kizáró okokat jogosult már az
ajánlatában, annak benyújtásakor igazolni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó nyújtsa be a Kbt. 66. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti beszámolókat a 2007., 2008. és
2009. gazdasági évekről, egyszerű másolatban.

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója, ha a 2007. , 2008. és
2009. évek bármelyikében a számviteli törvények
szerinti beszámolója alapján a mérleg szerinti
eredménye negatív volt.

Amennyiben az ajánlattevő erőforrást nyújtó
szervezetet vesz igénybe a pénzügyi és gazdasági
alkalmassága igazolásához, akkor e szervezetnek,
illetve az ajánlattevőnek a Kbt. 65.§ (4)
bekezdésében foglaltak szerint kell igazolniuk
alkalmasságukat, figyelemmel a Kbt. 4.§ 3/E.
pontjában foglaltakra.
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III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
kívánt alvállalkozónak csatolnia kell:
alvállalkozója együttesen rendelkezzen:
a Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a
2007., 2008. és 2009. évi legjelentősebb
önkormányzati hitelnyújtásai ismertetését a Kbt.
68. § (1) bekezdés szerint (legalább a teljesítés
ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás
tárgya,
továbbá
a
korábbi
szolgáltatás
mennyiségére
(hitelösszeg)
utaló
adat
megjelölésével).

a 2007., 2008. és 2009. évek összességében
legalább 100 millió Ft összegű önkormányzat
részére történt hitelnyújtással, amelyek között
szerepeljen legalább 1 db. minimum 20 millió Ft
összegű fejlesztési hitelnyújtás.

Amennyiben az ajánlattevő erőforrást nyújtó
szervezetet vesz igénybe a műszaki, illetve
szakmai alkalmassága igazolásához, akkor e
szervezetnek, illetve az ajánlattevőnek a Kbt. 65.§
(4) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolniuk
alkalmasságukat, figyelemmel a Kbt. 4.§ 3/E.
pontjában foglaltakra.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott

igen

nem X

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott

igen

nem X

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

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

A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény.
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli

X

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

igen X nem
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Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

X

VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
Részszempont

Súlyszám

Részszempont

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?

igen

nem X

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

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

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

igen

Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

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

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/07/14 (év/hó/nap )

Időpont: 11

óra

nem X
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Kell-e fizetni a dokumentációért?

igen X

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): nettó

15.000.-

nem

Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció ellenértékét banki átutalással lehet teljesíteni az
ajánlatkérőnek az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.-nél vezetett 1173206415339254 számú bankszámlájára.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/07/14 (év/hó/nap)

Időpont: 11 óra

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

CS

DA

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV LT

HU MT NL PL PT SK SL

FI

SV

X
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
• • • • / • • /• • -ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: • • • vagy napokban: • 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:

2010/07/14 (év/hó/nap)

Helyszín : 6421

Időpont: 11

óra

Kisszállás, Felszabadulás u. 28.

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

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

igen

nem X

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

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

07. 21. 11 óra (a bontás helyszínén)

08. 10.

V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás
időpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
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V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)
igen X

nem

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

A dokumentáció átvehető postai úton (ajánlattevő kérésére az ajánlatkérő postán megküldi a
dokumentációt), vagy az ajánlattételi felhívás megjelenésének napjától személyesen minden
munkanap 9-15 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9-11 óráig, az I.1. pontban
meghatározott helyen, a dokumentáció ellenértékének teljesítését követően.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
igen X

nem

V.7) Egyéb információk:
1.) Ajánlatkérő

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

2.) Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésében és a 71. § (1)
és (3) bekezdéseiben foglaltakról.
3.) Az ajánlat összeállításának költségei az ajánlattevőt terhelik.
4.) Az ajánlatokat egy eredeti és két, az eredetivel mindenben egyező másolati példányban, zárt
borítékban (csomagban) kell benyújtani, a borítékon (csomagoláson) feltüntetve az ajánlattevő
nevét és a „Kisszállás Község Önkormányzatának megelőlegezési és fejlesztési
hitelfelvétele az önkormányzat különböző támogatásból megvalósítandó beruházásai
finanszírozására.” feliratot. Az ajánlat fedőlapja tartalmazza az „eredeti” és a „másolat”
megjelöléseket. Az eredeti és a másolat ajánlatok közötti eltérés esetén az eredeti ajánlat a
meghatározó. A benyújtandó ajánlatok részletes tartalmi előírásai a dokumentációban vannak
meghatározva. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlattételi
felhívásban meghatározott helyen kívül benyújtott ajánlatok beérkezéséért az ajánlatkérő nem
vállal felelősséget. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőn túl jelentkezést (késedelem) nem
fogad el.
5.) Csatolni kell mind az ajánlattevőre, mind a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra, mind pedig az erőforrást nyújtó szervezetre
vonatkozóan az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat,
valamint a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának másolatát.
6.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot benyújtók közötti
megállapodást, mely részletesen rendelkezik a felelősség, a feladatmegosztás, a képviselet
kérdéseiről.
7.) Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás nyertesével, annak
visszalépése esetén a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevővel köt szerződést,
amennyiben az eredményhirdetésen megjelöl második legkedvezőbb ajánlatot tevőt.
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8.) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásainak megfelelően kell
eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit
kell alkalmazni (Kbt. 306/A.§ (3) bekezdés).

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

2010/06/17 (év/hó/nap)

Ellenjegyezte:

B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
1
MEGHATÁROZÁS Kisszállás Község Önkormányzatának megelőlegezési és
fejlesztési hitelfelvétele az önkormányzat különböző támogatásból megvalósítandó beruházásai
finanszírozására.
A RÉSZ SZÁMA

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

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

66.11.30.00-5

Fő tárgy

••.••.••.••-•
••.••.••.••-•
••.••.••.••-•
••.••.••.••-•

További tárgyak

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

••••-•
••••-•
••••-•
••••-•
••••-•

••••-•
••••-•
••••-•
••••-•
••••-•

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK

84.462.000.- Ft megelőlegezési hitel felvétele engedményezési megállapodás keretében.
Pénznem: HUF
Részletesen az ajánlattételi dokumentációban.
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY

••

vagy napokban:

Kezdés

• •• • /• • /• •

Befejezés

2012 /12/31 (év/hó/nap)

ÉS/VAGY
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

••••
(év/hó/nap)

(a szerződés megkötésétől számítva)
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B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
2 MEGHATÁROZÁS Kisszállás Község Önkormányzatának megelőlegezési és
fejlesztési hitelfelvétele az önkormányzat különböző támogatásból megvalósítandó beruházásai
finanszírozására.
A RÉSZ SZÁMA

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

Fejlesztési hitel felvétele.
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szójegyzék

66.11.30.00-5

Fő tárgy

••.••.••.••-•
••.••.••.••-•
••.••.••.••-•
••.••.••.••-•

További tárgyak

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

••••-•
••••-•
••••-•
••••-•
••••-•

••••-•
••••-•
••••-•
••••-•
••••-•

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK

21.114.000.- Ft fejlesztési hitel:
Pénznem: HUF
Futamidő: a szerződéskötéstől számított 10 év
Türelmi idő: a szerződéskötéstől számított 3 év
Rendelkezésre tartási idő: a szerződéskötéstől számított 2 év
Kamatláb: 3 havi BUBOR
Kamatfizetés: negyedévente egyenlő részletekben a negyedév utolsó napján
Törlesztés: a türelmi időt követően negyedévente egyenlő részletekben a negyedév utolsó napján
Előtörlesztés: 10 nappal korábbi írásbeli értesítés alapján bármikor, díjtalanul
Részletesen az ajánlattételi dokumentációban.
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY

Kezdés

120 vagy napokban:

• •• • /• • /• •

••••
(év/hó/nap)

ÉS/VAGY
Befejezés

• •• • /• • /• •

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

(év/hó/nap)

(a szerződés megkötésétől számítva)
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----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
109/2010.(VI.24.) ÖK

HATÁROZAT

„Általános Iskola tetőszerkezetének tetőfelújítása”
beruházás közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az „Általános Iskola tetőszerkezetének
felújítása” beruházás közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívását az alábbiak szerint határozza meg:
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás

X

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

Árubeszerzés
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

Szolgáltatás

Azonosító kód_______________________________________

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: Kisszállás

Postai
irányítószám:

Ország: Magyarország

6421
Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon: 77/557-010,

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

Fax: 77/457-001

77/557-020

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

További információk a következő címen szerezhetők be:
X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
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Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű

X

Közjogi szervezet

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

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

X Általános közszolgáltatások
Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

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

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

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

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

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

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

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

Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS

igen

nem X
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II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

A műemléki védelem alatt álló kisszállási általános iskola tetőszerkezetének felújítása.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás

X

Kivitelezés

b) Árubeszerzés

c) Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória

X Adásvétel

Tervezés és kivitelezés

Lízing

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

Bérlet

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

Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

A teljesítés helye

6421 Kisszállás, Iskola u. 20-22.
(448 hrsz.)
NUTS-kód

A teljesítés helye

•••••

NUTS-kód

NUTS-kód

•••••

HU 331

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

X

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása

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

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

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

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

A műemléki védelem alatt álló kisszállási általános iskola tetőszerkezetének felújítása vállalkozási
szerződés keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
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Fő tárgy

További tárgy(ak)

45.00.00.00-7

• • • • -• • • • • -•

45.21.42.00-2
45.26.00.00-7

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

• • .• • .• • .• • -•
• • .• • .• • .• • -•

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

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

egy vagy több részre

valamennyi részre

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

igen

nem X

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

A műemléki védelem alatt álló kisszállási általános iskola tetőszerkezetének felújítása:
- Falazat bontás, készítés 67 m3
- Födémszerkezet felújítás (födém gerendák bárdolása 25 m2, felületkezelése 50 m2, károsodott
gerendavégek mentesítése 0,60 m3, beépítendő fenyő fűrészáru kezelése 497 m2, gerendavégek
fertőtlenítése 16m2, csapos gerendafödém felülettisztítása és felületkezelése 662 m2)
- Tetőszerkezet felújítás (Megmaradó gerendák bárdolása 20 m2 , felületkezelése 40 m2, károsodott
csomópontok mentesítése mélyvédelemmel 0,50 m3, beépítendő fenyő fűrészáru faanyagvédelmi
kezelése gerenda, palló 840 m2, deszka és léc 660 m2, falkoronák fertőtlenítése 64 m2 , felújított
falszerkezetek faanyagvédelmi kezelése mázolással 80 m2 )
- Vakolás ( durva oldalvakolat 376 m2, homlokzatvakolat 266 m2)
- Kéményépítés (35 m3)
- Tetőfedés (Síkpala fedés bontása, ponyvatakarás, tetőfedés 840 m2)
- Aljzatkészítés 735 m2
- Bádogozás (függőereszcsatorna bontása, majd szerelése 83 m, kéményszegély 62 m)
- Szigetelés 735 m2
- Villanyszerelés (villámhárító szerelés 42 m, hálózatkiépítés, földelőkötés)
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)

igen

nem X

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: • • vagy napokban: • • • • (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): • •• vagy: • • • és • • • között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük
feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: • • vagy napokban: • • • • (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: • • vagy napokban: • • • • (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés
• • • • / • • /• • (év/hó/nap)
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befejezés

ÉS/VAGY
(év/hó/nap)

2010/10/15

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

Jótállás az ajánlatban vállalt mértékben. A jótállási idő vállalt mértéke tehát bírálati részszempontot
képez.
Ajánlatkérő jótállási biztosítékot ír elő. A jótállási biztosíték a végszámla benyújtásával egyidejűleg –
annak kiegyenlítési feltételeként – teljesítendő, mértéke a nettó ajánlati ár 5 %-a, felszabadítása az
ajánlattevő által vállalt jótállási idő lejártakor történik. A jótállási biztosíték teljesíthető a Kbt. 53. §
(6) bekezdés a) pontja szerint.
Késedelmi kötbér bruttó 100.000,- Ft /késedelmes nap.
Meghiúsulási kötbér az igazolt teljesítéssel nem fedezett szerződés szerinti nettó ár 7%-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

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

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

igen

nem X

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

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
5. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel
kapcsolatban fennállnak a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok.
6. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel kapcsolatban
fennállnak a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt kizáró okok.
7. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel
kapcsolatban fennáll a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjában szereplő kizáró ok.
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8. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel kapcsolatban
fennállnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)- b) felsorolt kizáró okok.
Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő
részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell. A nyilatkozatokat
cégszerűen aláírni és lepecsételni kell.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 250. § (3) bekezdésének h) pontja előírja, hogy
egyszerű közbeszerzési eljárásban a Kbt. 93-97.§-ai megfelelően alkalmazandóak és ezen
visszahivatkozott rendelkezések között szerepel a Kbt. 96.§ (3) bekezdése is, melynek értelmében a
nyertes ajánlattevőnek az eredményhirdetéstől számított 8 napon belül be kell nyújtania a Kbt. 63. §
(2) és (3) bekezdése szerinti igazolásokat. Természetesen ajánlattevő a kizáró okokat jogosult már az
ajánlatában, annak benyújtásakor igazolni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőnek és
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak
a Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pontja alapján
valamennyi
számlavezető
pénzintézeteitől
származó
valamennyi
bankszámlájának
vonatkozásában
az
ajánlattételi
határidőt
megelőző 30 napnál nem régebbi nyilatkozatát az
alábbi tartalommal:
– a vezetett bankszámla száma,
– a számlavezetés kezdete,
– számláján sorban állás előfordult-e a
nyilatkozat keltét megelőző egy év során,
ha igen, akkor utoljára mikor.

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

2. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó nyújtsa be a Kbt. 66. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti beszámolókat a 2007.,
2008. és 2009. gazdasági évekről, egyszerű
másolatban.
Amennyiben az ajánlattevő erőforrást nyújtó
szervezetet vesz igénybe a pénzügyi és gazdasági
alkalmassága igazolásához, akkor e szervezetnek,
illetve az ajánlattevőnek a Kbt. 65.§ (4)
bekezdésében foglaltak szerint kell igazolniuk
alkalmasságukat, figyelemmel a Kbt. 4.§ 3/E.
pontjában foglaltakra.

2. Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója, ha a 2007. , 2008. és
2009. évek bármelyikében a számviteli törvények
szerinti beszámolója alapján a mérleg szerinti
eredménye negatív volt.
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III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
kívánt alvállalkozónak csatolnia kell:
alvállalkozója együttesen rendelkezzen:
1. a 2007., 2008. és 2009. évek vonatkozásában
1. a Kbt. 67.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a megvalósított épület-kivitelezéssel kapcsolatos
2007., 2008. és 2009. évi épület-kivitelezéssel referencia munkával (és az erről szóló referenciakapcsolatos beruházásai ismertetését a Kbt. 68. § igazolással), amelyek értéke összesen legalább
(2) bekezdés szerint kiállított igazolással;
nettó 40 millió Ft, és amelyek közül legalább egy
közintézmény vagy középület építésével vagy
2. a Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja alapján a felújításával, valamint amelyek közül legalább
szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló egy műemlék épület felújításával kapcsolatos;
eszközök, berendezések, műszaki felszereltség
ismertetését, saját tulajdonú eszközök esetében az 2. legalább 1 db. minimum 200 literes
eszköznyilvántartás másolatának, nem saját betonkeverővel, 1 db. min. 500 kg hasznos
tulajdonú gépek esetén a bérleti szerződés vagy teherbírású teherfelvonóval és legalább 300m2
állványzattal;
egyéb okirat másolatának becsatolásával;
3. a munka elvégzésének idejére a 244/2006.
3. a Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján a (XII. 5.) Korm. rendeletben előírt legalább 1 fő
teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezető „AM” kategóriájú, min. 5 év felelős műszaki
megnevezését,
végzettsége/képzettsége
és vezetői szakmai gyakorlattal rendelkező felelős
gyakorlati
ideje
ismertetését
a műszaki vezetővel;
végzettség/képzettség igazolásául szolgáló okirat
egyszerű másolatával, az előírt érvényes 4. legalább 1 fő kőműves és 1 fő ács-állványozó
jogosultság meglétének igazolására a 244/2006. szakmunkás képesítésű szakemberekkel.
(XII.5.) Korm. rendelet szerint a névjegyzékbe
vételről szóló határozat egyszerű másolatával,
valamint szakmai önéletrajza eredeti, aláírt
példányával;
4. a Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján a
teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek
megnevezését és végzettségük/képzettségük
ismertetését a végzettség/képzettség igazolásául
szolgáló okiratok egyszerű másolatával.
Amennyiben az ajánlattevő erőforrást nyújtó
szervezetet vesz igénybe a műszaki, illetve
szakmai alkalmassága igazolásához, akkor e
szervezetnek, illetve az ajánlattevőnek a Kbt. 65.§
(4) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolniuk
alkalmasságukat, figyelemmel a Kbt. 4.§ 3/E.
pontjában foglaltakra.
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III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott

igen

nem X

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott

igen

nem X

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

igen

nem

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli

X

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

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

X

X

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

Részszempont

Súlyszám

Részszempont

1. ajánlati ár (Ft)

10

6.

2. vállalt jótállási idő (hónap)

4

7.

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

8.

2

9.
10.

Súlyszám
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4.
5.

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?

nem X

igen

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

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

Támogatási kérelem azonosítószáma: 8106384376; Ügyfél-regisztrációs szám: 1003016475
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?

nem X

igen

Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

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

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/07/14 (év/hó/nap )

Időpont: 12

óra

Kell-e fizetni a dokumentációért?

igen X

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): nettó

70.000.-

nem

Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció ellenértékét banki átutalással lehet teljesíteni az
ajánlatkérőnek az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.-nél vezetett 1173206415339254 számú bankszámlájára.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/07/14 (év/hó/nap)

Időpont: 12 óra

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

CS

DA

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV LT

HU MT NL PL PT SK SL

X
Egyéb:

FI

SV
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IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
• • • • / • • /• • -ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: • • • vagy napokban: • 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:

2010/07/14 (év/hó/nap)

Helyszín : 6421

Időpont: 12

óra

Kisszállás, Felszabadulás u. 28.

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

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

igen

nem X

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

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA), 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2010.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010.

07. 21. 12 óra (a bontás helyszínén)

08. 10.

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

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

nem

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

A dokumentáció átvehető postai úton (ajánlattevő kérésére az ajánlatkérő postán megküldi a
dokumentációt), vagy az ajánlattételi felhívás megjelenésének napjától személyesen minden
munkanap 9-15 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9-12 óráig, az I.1. pontban
meghatározott helyen, a dokumentáció ellenértékének teljesítését követően.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot: Az egyes részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül

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

nem

V.7) Egyéb információk:
1.) Ajánlatkérő

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

2.) Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésében és a 71. § (1)
és (3) bekezdéseiben foglaltakról.
3.) Az ajánlat összeállításának költségei az ajánlattevőt terhelik.
4.) Az ajánlatokat egy eredeti és két, az eredetivel mindenben egyező másolati példányban, zárt
borítékban (csomagban) kell benyújtani, a borítékon (csomagoláson) feltüntetve az ajánlattevő
nevét és a „A műemléki védelem alatt álló kisszállási általános iskola tetőszerkezetének
felújítása.” feliratot. Az ajánlat fedőlapja tartalmazza az „eredeti” és a „másolat”
megjelöléseket. Az eredeti és a másolat ajánlatok közötti eltérés esetén az eredeti ajánlat a
meghatározó. A benyújtandó ajánlatok részletes tartalmi előírásai a dokumentációban vannak
meghatározva. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlattételi
felhívásban meghatározott helyen kívül benyújtott ajánlatok beérkezéséért az ajánlatkérő nem
vállal felelősséget. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőn túl jelentkezést (késedelem) nem
fogad el.
5.) Csatolni kell mind az ajánlattevőre, mind a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra, mind pedig az erőforrást nyújtó szervezetre
vonatkozóan az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat,
valamint a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának másolatát.
6.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot benyújtók közötti
megállapodást, mely részletesen rendelkezik a felelősség, a feladatmegosztás, a képviselet
kérdéseiről.
7.) Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a beszerzést támogatásból valósítja
meg, így a Kbt. 48.§ (3) és (4) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
8.) Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az összességében
legelőnyösebb (érvényes) ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás meghaladja a jelen beszerzés
kapcsán rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét (azaz a nettó 34.379.086.- Ft-ot),
ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 92.§ c) pontja alapján.
9.) Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás nyertesével, annak
visszalépése esetén a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevővel köt szerződést,
amennyiben az eredményhirdetésen megjelöl második legkedvezőbb ajánlatot tevőt.
10.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő felé benyújtott számlák
elválaszthatatlan mellékletét képező számlarészletezőket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal által kiadott vonatkozó Közlemény (elérhetősége: www.mvh.gov.hu) szerint, az ÉNGY
(Építési Normagyűjtemény) felhasználásával kell elkészíteni, ez a számlák befogadásának
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feltétele.
11.) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásainak megfelelően kell
eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit
kell alkalmazni (Kbt. 306/A.§ (3) bekezdés).

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

2010/06/17 (év/hó/nap)

Ellenjegyezte:

___________________

11. Csodacsalád Egyesület által az önkormányzati tulajdonú Kisszállás, Marx
u.9. szám alatti ingatlanban végzett felújításokról megállapodás
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Csodacsalád Egyesület még
a május 20-i ülésre benyújtott kérelmében az egyesület által bérelt, de az önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlan felújításához kérte az önkormányzat hozzájárulását, valamint azt,
hogy a felújítás során felmerülő költségeket az önkormányzat a bérleti díjként ismerje el.
Tekintettel arra, hogy a felújítással kapcsolatban költségek nem kerültek megjelölésre a
kérelemben, ezért a testület úgy határozott, hogy csak a várható költségek ismeretében dönt a
bérleti szerződés módosításáról.
Elmondja, hogy az egyesület elnöke személyesen is megkereste és elmondta, hogy első
körben csak a garázs épületét kívánja felújítani – a lakóépület fürdőszoba felújítására a
későbbiekben kerül majd csak sor – és az is saját költségén, nem pedig az általa nyert
pályázati támogatásból kívánja megvalósítani. A felújítást az Önkormányzat Kft-vel szeretné
elvégeztetni, melyhez már meg is kérte a kft árajánlatát, melyben a várható költségek 153 eFtban kerültek megjelölésre. Javasolja, hogy az önkormányzat és az egyesület között hatályban
lévő bérleti szerződést egy megállapodással egészítsenek ki, amelyben az önkormányzat által
elismert, az egyesület által ténylegesen megvalósított és számlával igazolt költségek a
felújítást követően kerülnének elszámolásra a bérleti díjból.
Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületnek, hogy a Címzetes Főjegyző Asszony által
elkészített megállapodás, amelyet előterjesztésként csatoltak is, kerüljön jóváhagyásra, ezáltal
az önkormányzati tulajdonú ingatlan is felújításra kerül, annak állaga javul, és így az
egyesület is érvényesíteni tudja a tényleges kiadásait az ingatlan bérleti díjából.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
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Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és előterjesztésben szereplő megállapodás jóváhagyását javasolja a
Képviselő-testületnek.
----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
110/2010.(VI.24.) ÖK

HATÁROZAT

Csodacsalád Egyesület általi önkormányzati tulajdonú
ingatlanon végzett felújítási költségek elismeréséről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a 145/2007.(IX.26.) ÖK számú
határozattal jóváhagyott Csodacsalád Egyesület által
bérelt önkormányzati tulajdonú Kisszállás, Marx u. 9.
ingatlan bérleti szerződését a mellékletben szereplő, az
ingatlan felújítási költségeinek elismerését tartalmazó
megállapodással egészíti ki.
___________________

12. Kisszállás Önkormányzati Kft-vel kötendő közhasznú foglalkoztatásról
megállapodás megkötése
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a Munkaügyi Központ általi 90 %-os
támogatással közhasznú foglalkoztatás keretében lehetőség nyílt 5 hónapos időtartamra a
településről 7 fő, kimondottan csak regisztrált munkanélküli foglalkoztatására. Javasolja,
hogy a testület hagyja jóvá a mellékletben foglalt megállapodást, mely az Önkormányzati Kft
által a 7 fő parlagfű mentesítés és parkgondozás céljából történő közhasznú foglalkoztatásáról
szól.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben szereplő megállapodás jóváhagyását javasolja a
Képviselő-testületnek.
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Kispál István: Elmondja, hogy a közhasznú foglalkoztatás keretében eszköz támogatás
igénylésére is lehetőség nyílt, mellyel élt az önkormányzat, így 90 %-os támogatottság mellett
10 %-os önkormányzati saját erő vállalásával összesen 200.000 Ft értékben motoros fűnyírót
és sthilt vásárolhat az önkormányzat.
----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
111/2010.(VI.24.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás Önkormányzat Kft által parlagfű mentesítési
közhasznú foglalkoztatás megállapodásának jóváhagyásáról
Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglalt Kisszállás
Önkormányzati Kft (6421 Kisszállás, Felszabadulás u.
28.)-vel kötendő parlagfű mentesítési közhasznú
foglalkoztatásáról szóló megállapodást jóváhagyja.

___________________

13. Lengyel Zsolt által bérelt önkormányzati tulajdonú Felszabadulás u. 22.
szám alatti „volt Pártház, tanácskozóterem” bérleti szerződésének
meghosszabbításáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy Lengyel Zsolt bérbe vette az önkormányzati
tulajdonú Felszabadulás u. 22. szám alatti „volt pártház, tanácskozó terem” helyiséget,
melynek bérleti jogviszonya június 30-ával lejár. Bérlő újbóli kérelmet nyújtott be az
önkormányzathoz, amelyben a helyiség további bérletét kérte. Javasolja a Képviselőtestületnek, tekintettel arra, hogy bérlő az önkormányzati tulajdonú helyiséget felújította, ezért
azt ez év december 31-éig a továbbiakban is ingyenesen adja bérbe kérelmező részére. A
testület minden év decemberében szokta felülvizsgálni az önkormányzati tulajdonú lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogviszonyát, ezért is javasolja, hogy december
31-ig ingyenes kerüljön bérbeadásra a „volt pártház, tanácskozóterem” helyiség, és majd
akkor újból vizsgálja felül a testület a bérleti jogviszonyt.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
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Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ingyenesen
2010. december 31-éig a hosszabbítsa meg a bérleti szerződést.
----------A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
112/2010.(VI.24.) ÖK

HATÁROZAT

Lengyel Zsolt részére önkormányzati tulajdonú
nem lakás céljára szolgáló helyiség „volt pártház,
tanácskozóterem” bérleti szerződésének meghosszabbításáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a 93/2009.(V.28.) ÖK számú határozat
alapján Lengyel Zsolt Kisszállás, Marx u. 14/A. szám
alatti lakos részére bérbe adott önkormányzat tulajdonú
Felszabadulás u. 22. szám alatti (708/5/A hrsz) nem
lakás céljára szolgáló „volt pártház, tanácskozóterem”
helyiség lakásbérleti szerződését 2010. december 31.
napjáig meghosszabbítja.
A Képviselő-testület a bérleményt 2010. július 1.
napjától 2010. december 31. napjáig ingyenesen
rendelkezésre bocsátja, a bérlőt a közüzemi díjak
terhelik.
A Képviselő-testület megbízza a tisztségviselőket, hogy
a bérleti szerződés meghosszabbításáról gondoskodjanak.
___________________

14. Előterjesztés a szennyvíztisztító telep helyéül szolgáló telek földcserével
történő biztosításáról
Előadó: Botka Sándor alpolgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Botka Sándor: Elmondja, a testület a közelmúltban már több döntést is hozott annak
érdekében, hogy a településen pályázati forrás igénybevételével a szennyvízberuházás
megvalósulhasson. Ahhoz, hogy az önkormányzat mihamarabb beadhassa pályázatát a KEOP
keretében meghirdetett pályázati kiírásra, és mivel a pályázati előkészületek folynak, az elvi
vízjogi tervek pedig átdolgozás alatt vannak, ezért már csak az hiányzik, hogy az
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önkormányzat kijelölje a szennyvíztisztító telep végleges helyét, amelynek önkormányzati
tulajdonú területnek kell lennie. A május 20-i ülésen már volt róla szó, hogy a Határ utca
végében lenne célszerűbb a telepet kialakítani és megépíteni. Ez több okból is indokolt, mivel
közel lenne a településhez, valamint így a Határ utcában is biztosítva lenne a szilárd burkolatú
út. A víztisztító telepnek mindössze egy 1860 m2 nagyságú telek szükséges. Az előzetes
egyeztetések alapján a Határ utca és az úgynevezett Válasz út kereszteződésében – a jelenleg
0209/5 hrsz-ú területen – lenne a legcélszerűbb kialakítani a telepet, amely jelenleg Kispál
István és családja osztatlan közös tulajdonában van. Polgármester Úr egy olyan megoldást
vetett fel, amellyel mindkét fél jól járna, hogy ő a saját tulajdon részéből a szennyvíztisztító
telep kialakításához szükséges 1860 m2 nagyságú területet a kiméretést követően elcserélné az
önkormányzat tulajdonában lévő 488 hrsz-ú ingatlanból az általa is biztosított terület
nagyságának megfelelő területért. Véleménye szerint ez lenne a legkézenfekvőbb megoldás,
tekintettel arra, hogy így nem kell az önkormányzatnak a kisajátítási eljárást lefolytatnia,
ezáltal költséget és időt takarítana meg.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá Kispál Istvánnal történő ingatlancserét és
bízza meg a tisztségviselőket a csereszerződés elkészítésével.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
szennyvíztisztító telep helyéül szolgáló terület biztosítása érdekében készítse elő az ingatlan
csereszerződést.
Kispál István: Elmondja, hogy nem kíván szavazni.
----------A Képviselő-testület 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
113/2010.(VI.24.) ÖK

HATÁROZAT

Szennyvíztisztító telep helyéül szolgáló
ingatlan csereszerződése
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta
és
hozzájárul
ahhoz,
hogy
a
szennyvíztisztító telep helyéül szolgáló, a telekalakítás
után 0209/21 hrsz-ú 1860 m2 nagyságú ingatlanért
cserébe az önkormányzat tulajdonában lévő 488 hrsz-ú
területből 1860 m2 nagyságú területnek megfelelő
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tulajdoni hányadot szerezzen a 0209/5 hrsz-ú ingatlan
tulajdonosa Kispál István Kisszállás, Gorkij u. 8. szám
alatti lakos.
A Képviselő-testület megbízza a tisztségviselőket az
ingatlanokra vonatkozó csereszerződés elkészíttetésével
és jóváhagyás céljából a testület elé történő
terjesztésével.
___________________

18 óra 20 perckor Dr. Muskó Zsolt és Urlauberné Horváth Éva képviselő
távozott az ülésről, így a testület létszáma 8 főre csökkent.

___________________

15. Előterjesztés a Római Katolikus Plébánia hittanos tábor szervezéséhez
támogatási kérelméről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a Kisszállási Római Katolikus Plébánia az
elmúlt évekhez hasonlóan az idén is megszervezi a hittanos tábort, amelyre július 11-15
között Keszthelyen kerül sor 30 fő részvételével. A Plébános Úr kéri az önkormányzatot,
hogy a Minor Portus Alapítványon keresztül nyújtson támogatást a tábor megszervezéséhez.
Elmondja, hogy a Plébános Úr szinte már hagyománnyá válva minden évben megszervezi a
gyermekek részére a nyári hittanos tábort, amelyen évről-évre egy többen kívánnak részt
venni. A költségeket főként támogatásokból fedezik, így a gyermekekre jutó saját költség a
mai viszonylatban elmondható, hogy igen olcsó.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan 2.000 Ft/gyermek
hozzájárulással támogassa a Minor Portus Alapítványt a hittanos tábor megszervezésében.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

----------A Képviselő-testület 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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114/2010.(VI.24.) ÖK

HATÁROZAT

Hittanos tábor megszervezésének támogatásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Minor Portus Alapítvány (6421
Kisszállás, Felszabadulás u. 23.) részére a kisszállási
gyermekek nyári hittanos táborának megszervezésére
60.000 Ft támogatást nyújt.
A Képviselő-testület a támogatást
költségvetéséből biztosítja.

a

2010.

évi

___________________

16. Tájékoztató a lejárt hatásidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
közt történt eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
----------A Képviselő-testület 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
115/2010.(VI.24.) ÖK

HATÁROZAT

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglalt 52/2010.(IV.15.)
ÖK, 55/2010.(IV.15.) ÖK, 56/2010.(IV.15.) ÖK,
57/2010.(IV.15.)
ÖK,
60/2010.(IV.21.)
ÖK,
61/2010.(IV.21.)
ÖK,
62/2010.(IV.21.)
ÖK,
63/2010.(IV.21.)
ÖK,
65/2010.(IV.21.)
ÖK,
69/2010.(V.06.)
ÖK,
70/2010.(V.06.)
ÖK,
71/2010.(V.06.)
ÖK,
74/2010.(V.06.)
ÖK,
75/2010.(V.06.)
ÖK,
76/2010.(V.20.)
ÖK,
77/2010.(V.20.)
ÖK,
78/2010.(V.20.)
ÖK,
92/2010.(V.26.) ÖK és a 93/2010.(V.26.) ÖK számú
lejárt határidejű önkormányzati határozatokról szóló
tájékoztatót elfogadja.
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Kispál István: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy:

-

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. július 15-i határidő megjelölésével megkérte
a települési önkormányzatoktól a megyei kitüntető díjra vonatkozó javaslataikat. Az
idei évben nem javasolja, hogy a testület megyei kitüntetésre javasoljon személyeket,
annál is inkább, mivel előző években sorozatosan élt javaslattételi lehetőségével, de
tekintettel a nagy számú, a megye különböző településeiről beérkezett javaslatokra,
eddig még nem került sor a kisszállási javaslatok elfogadására. Véleménye szerint a
megyei kitüntetésben részesülőknek ez egy olyan zárt csoportja, amelybe a
kistelepülések javaslatai már nem férnek bele.

-

Bácsalmás Város Önkormányzata az 1945. augusztus 6-át követő időszakban a
környező településekről a háborút követő évtizedekben kényszermunka miatt
elhurcoltak és kitelepítettek emlékére a Bácsalmási Római Katolikus templom falára
egy emléktáblát kíván kihelyezni. Kéri az önkormányzatot, tekintettel arra, hogy
Kisszállás településről is voltak kitelepítettek, ezért az emléktábla felújításának
költségéhez az önkormányzat a települési lakosságszámmal megegyező összegben
nyújtson támogatást.

-

A Kisszállás Községi Sportegyesület elnöke Farkas László, valamint az elnökségi
tagok közül Botka Sándor a sportegyesületben betöltött tisztségéről 2010. június 23ávbal lemondott. Indokként előadta, hogy vállalkozói munkája miatt, valamint az
egyesületnél lévő személyes ellentétek miatt a jövőben nem kívánja ellátni a
tisztséggel járó feladatokat és kötelezettségeket.
Elmondja, hogy az egyesület egy civil szervezet, tehát abba az önkormányzatnak
semminemű beleszólási joga nincs, de tekintettel arra, hogy a sportegyesület a
működéséhez szükséges éves szinten 550.000 Ft-os támogatást az önkormányzattól
kapja, ezért jelentette be az elnök az egyesületnél bekövetkezett változásokat. Mivel ő
a tegnapi nappal lemondott, így már nincs aki az egyesület bankszámla feletti aláíró
jogot gyakorolja, ezért az önkormányzati támogatás további igénybevételére sincs
lehetősége az egyesületnek.
Elmondja, hogy korrektnek és elfogadhatónak tartja az egyesület elnökének
bejelentését, hiszen így az önkormányzat addig nem folyósít támogatást az egyesület
részére, amíg a jogi ügyeit az egyesület nem rendezi. Az egyesületnél közgyűlést kell
összehívni és megválasztani az új elnökségi tagokat, vagy amennyiben ez nem teljesül,
akkor az egyesület meg fog szűnni.

___________________
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17. Képviselői kérdések, hozzászólások
Benedek János: Ismételten bejelenti, hogy a Május 1. u. 50. szám alatt a közvilágítást egy
fenyőfa árnyékolja, nem érvényesül az éjszakai megvilágítás, ezért kéri az ügyben az
intézkedést.
Botka Sándor: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az újonnan megépült sétány mentén
az elöregedett és beteg fák kivágásra kerültek, és helyükre új gömbakácok kerültek
telepítésre.

___________________________

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 19 órakor berekesztette.

Kmf.

Kispál István
polgármester

Ceglédi Zoltánné dr.
címzetes főjegyző

