Kisszállás Község Önkormányzata

JEGYZŐKÖNYV
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. május 29-i üléséről

69/2014.(V.29.) ÖK

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

70/2014.(V.29.) ÖK

„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás társulási megállapodásának módosításáról

71/2014.(V.29.) ÖK

Napraforgó Óvoda alapító okiratának módosításáról

72/2014.(V.29.) ÖK

Botka Sándor alpolgármester és Benedek János képviselő
szavazásból történő kizárásáról

73/2014.(V.29.) ÖK

Kisszállás Önkormányzati Kft Felügyelőbizottságának
megválasztásáról

74/2014.(V.29.) ÖK

Kisszállás Önkormányzati Kft 2013. évi önkormányzati
támogatás felhasználás elszámolásának elfogadása

75/2014.(V.29.) ÖK

Kisszállás Önkormányzati Kft független könyvvizsgálói
jelentésének elfogadása

76/2014.(V.29.) ÖK

Kisszállás Önkormányzati Kft 2012. évi egyszerűsített
éves beszámolójának elfogadása

77/2014.(V.29.) ÖK

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről szóló
beszámoló
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78/2014.(V.29.) ÖK

„Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása
a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési
Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai számára közszolgáltatási szerződés keretében,
továbbá a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer
keretében megvalósult létesítmények üzemeltetése a vagyon
kezelővel megkötött bérleti szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozataláról

79/2014.(V.29.) ÖK

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal kötendő átmeneti időszakra vonatkozó
közszolgáltatási szerződés jóváhagyása

80/2014.(V.29.) ÖK

Ingatlanvagyon-kataszter adatbázis átvizsgálására és
lejavítására megbízási szerződés jóváhagyása

81/2014.(V.29.) ÖK

Ingatlanvagyon-kataszteri adatbázis karbantartására és
statisztika elkészítésére megbízási szerződés jóváhagyása

82/2014.(V.29.) ÖK

Dr. Patay Géza ügyvéd Határ utca pályaszerkezet
újraépítésének közbeszerzési tanácsadói feladatok
ellátására megbízási szerződés jóváhagyása

83/2014.(V.29.) ÖK

Duna Aszfalt Kft-vel kötendő termőtalaj elhelyezésére
irányuló megállapodás jóváhagyásáról

84/2014.(V.29.) ÖK

Óvodai játszótér és sportpálya nyitva tartásának
meghatározása

85/2014.(V.29.) ÖK

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

___________________________

3

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29.
16 órai kezdettel tartott soros üléséről.

JELEN VANNAK:

Kispál István polgármester
Botka Sándor alpolgármester
Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
Baumgartner József, Benedek János,
Bunduláné Balázs Mária, Dr. Muskó Zsolt és
Urlauberné Horváth Éva képviselő,
Kiss Tibor Önkormányzati Kft ügyvezető,
Csiszár Csaba vezető tanácsos,
Rambala Ágnes jegyzőkönyvvezető.

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból
mind a 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
Elmondja, hogy ebben a választási ciklusban eddig még egyszer sem fordult elő, hogy
valamely bizottság nem lett volna határozatképes. A Humánpolitikai Bizottság 14 órára
összehívott ülését határozatképtelenség miatt nem tudták megtartani, és mivel a meghívóban
szereplő
1.) Beszámoló a szociális étkezetési feladatok ellátásáról (Előadó: Kispál István
polgármester)
2.) Beszámoló a tanyagondnoki szolgáltatásról (Előadó: Kispál István polgármester,
Tanyagondnokok)
3.) Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ kisszállási telephelyein végzett szociális
intézményi feladatokról (Előadó: SZSZK vezető)
napirendi pontokat első körben a bizottságnak kellett volna megtárgyalnia, ezért javasolja,
hogy nevezett napirendi pontok kerüljenek levételre a testületi ülés napirendi pontja közül.
Szavazásra bocsátja, hogy a módosító javaslattal egyetért-e a Képviselő-testület.

-------A Képviselő-testület egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az
1.), a 2.) és a 3.) napirendi pontok napirendről
történő levételét.
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Kispál István: Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő módosított
napirendet tárgyalja meg.
-------A Képviselő-testület egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendet fogadja el:

NAPIRENDI

JAVASLAT

1.) Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Szociális Szolgáltató Központ
Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
2.) Előterjesztés
a
„MINDENNAPI
VIZÜNK”
IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
3.) Javaslat a Napraforgó Óvoda alapító okiratának módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
4.) Kisszállás Önkormányzati Kft Felügyelő Bizottság tagjai és elnökének megválasztása
Előadó: Kispál István polgármester
5.) Kisszállás Önkormányzati Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadása és a 2013. évi
önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolása
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
6.) Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás 2013. évi működéséről
Előadó: Kispál István polgármester
7.) Előterjesztés a „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a
Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő,
Homokhátsági
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
tagönkormányzatai számára közszolgáltatási szerződés keretében, továbbá a
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Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében megvalósult létesítmények
üzemeltetése a vagyonkezelővel megkötött bérleti szerződés alapján” tárgyú
közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozataláról
Előadó: Kispál István polgármester
8.) Ingatlan-vagyon kataszteri adatbázis karbantartására és lejavítására megbízási
szerződések jóváhagyásáról
Előadó: Kispál István polgármester
9.) Megbízási szerződés jóváhagyása dr. Patay Géza ügyvéddel a Határ utca
pályaszerkezetének újraépítésének közbeszerzési eljárására vonatkozó hivatalos
közbeszerzési tanácsadói feladatok elvégzésére
Előadó: Kispál István polgármester
10.)
Megállapodás jóváhagyása a Duna Aszfalt Kft-vel termőtalaj vásártéren
történő elhelyezéséről
Előadó: Kispál István polgármester
11.)

Javaslat a játszótér, labdarúgó pálya nyitva tartására (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Kispál István polgármester

12.)
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt
történt eseményekről
Előadó: Kispál István polgármester

_______________________

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Szociális Szolgáltató Központ
Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ceglédi Zoltánné dr.: Kiegészítésként elmondja, hogy a Képviselő-testületnek minden év
május 31-éig kell megtárgyalnia és elfogadnia a jegyző által elkészített és beterjesztett
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót.
A beszámolót úgy értékeli – tekintettel arra, hogy a gyermekvédelem területén szinte minden
hatáskört elvettek – hogy ez sokkal inkább szól a képviselő-testület és testület által a
polgármesterre átruházott hatáskör gyakorlása során a rászorulók pénzbeli támogatásának
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szétosztásáról, mint a tényleges gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Meggyőződése szerint
a jövőben még több intézményt fognak a központi rendszerbe integrálni, és a testületnek még
kevesebb beleszólási joga lesz.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Kispál István: Megjegyzi, hogy a törvényalkotóknak hamarosan el kellene azon
gondolkodnia, hogy ezt a beszámolót ne a település jegyzőjének, hanem az integrált
feladatellátást biztosító intézményeknek írják elő. Mindazonáltal a beszámoló elfogadását
javasolja testületnek.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
69/2014.(V.29.) ÖK

HATÁROZAT

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint elfogadja
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi
ellátásáról szóló beszámolót.
______________________

2. Előterjesztés a „MINDENNAPI VIZÜNK” IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Javasolja, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint módosítsa a Képviselőtestület a „Mindennapi-vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási
megállapodását.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:

7

70/2014.(V.29.) ÖK

HATÁROZAT

„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
társulási megállapodásának módosításáról
1.) Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
„Mindennapi
vizünk”
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati
Társulás
Társulási
Megállapodás
módosítását az 1.
melléklet szerinti tartalommal
jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
módosításokkal
egységes
szerkezetbe
foglalt
megállapodás aláírására.
______________________

3. Javaslat a Napraforgó Óvoda alapító okiratának módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként lemondja, hogy a pályázat benyújtásra került, és az elbírálása
folyamatosan történik.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint módosítsa az óvoda
alapító okiratát.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
71/2014.(V.29.) ÖK

HATÁROZAT

Napraforgó Óvoda alapító okiratának módosításáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Napraforgó Óvoda alapító okiratának
módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el:
Módosító okirat
Költségvetési szerv:

Napraforgó Óvoda
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5. Szakmai alaptevékenysége:

Óvodai nevelés
Különleges bánásmódot igénylő:
- a többi gyermekkel együtt nevelhető,
sajátos nevelési igényű gyermek
- beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézségekkel küzdő gyermek
- hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek óvodai nevelése,
fejlesztése, IPR szerint.
Az iskolakezdéshez szükséges testi, lelki
és szociális érettség kialakulásához
szükséges feltételek és tevékenységek
biztosítása.
Záradék:

1. Napraforgó Óvoda módosító okiratát Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 71/2014.(V.29.) ÖK határozatával fogadta el.
2. A módosító okirat 2014. június 1. napjával lép hatályba.
______________________

4. Kisszállás Önkormányzati Kft Felügyelő Bizottság tagjai és elnökének
megválasztása
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Elmondja, hogy az Önkormányzat Kft megalakításakor a felügyelőbizottság
tagjainak Horváth Antalné, Benedek János és Botka Sándor határozott időre, 5 évre kerültek
megválasztásra. A mandátumok 2014. január 5-éig szólt. Horváth Antalné korára és egészségi
állapotára hivatkozva nem kívánja a jövőben felvállalni a bizottsági tagságot.
Előzetes egyeztetést követően Botka Sándor alpolgármester Úr és Benedek János képviselő
Úr a továbbiakban is vállalják a megbízatást. A bizottság harmadik tagjának pedig Lengyel
Tiborné Kisszállás, Gorkij u. 47/a. szám alatti lakos javasolja, aki olyan tudással és
ismeretekkel rendelkezik, amely az Önkormányzati Kft felügyelőbizottsági tagsághoz
szükséges, és aki ugyancsak nyilatkozott, hogy vállalná a megbízatást.
Javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzati Kft felügyelőbizottságába
határozott időre, további 5 évre tagnak Lengyel Tibornét, Botka Sándort és Benedek Jánost
válassza meg a Képviselő-testület.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Botka Sándor: Bejelenti, hogy személyes érintettség miatt a felügyelőbizottsági tagnak történő
megválasztásában nem kíván a szavazásban részt venni.

9
Benedek János: Szintén bejelenti, hogy személyes érintettség miatt a felügyelőbizottsági
tagnak történő megválasztásában nem kíván a szavazásban részt venni.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
72/2014.(V.29.) ÖK

HATÁROZAT

Botka Sándor alpolgármester és Benedek János képviselő
szavazásból történő kizárásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján Botka Sándor alpolgármestert és Benedek János
képviselőt személyes érintettség miatt a szavazásból
kizárja.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
73/2014.(V.29.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás Önkormányzati Kft
Felügyelőbizottságának megválasztásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a „Kisszállás Önkormányzati”
Településüzemeltetési Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága
tagjainak határozott időre, 2019. május 31-ig
1. Benedek János (Kisszállás, Kállai É. u. 11.)
2. Botka Sándor (Kisszállás, Felszabadulás u. 17.)
3. Lengyel Tiborné (Kisszállás, Gorkij u. 47/a.)
személyek választja meg.
______________________
Kispál István polgármester szünetet rendel el, és felkéri az újonnan megválasztott Kisszállás
Önkormányzati Kft Felügyelőbizottságát, hogy a kft 2013. évi beszámolójáról és a 2013. évi
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló előterjesztést tárgyalja meg.
______________________
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5. Kisszállás Önkormányzati Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadása és a
2013. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolása
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kiss Tibor: Tájékoztatásul elmondja, hogy az eredetileg tervezett 5.092 e Ft veszteséghez
képest a 1.742 e Ft lett a Kft 2013. évi vesztesége. Az üzleti terv elfogadásakor a Képviselőtestület az elmúlt évre 12,345 millió Ft támogatást hagyott jóvá, amit év közben 2.486 e Ft-tal
kellett kiegészíteni, az előre nem látható és nem tervezhető feladatok kiadásaira. A plusz
támogatásból főként eszközbeszerzést valósított meg a kft.
A 2. számú mellékletet kiegészítve a tervezett és tényleges bérjárulékok 326 e Ft-tal lépték túl
a tervezett adatokat, amelyek főként abból eredtek, hogy a képviselő-testület 2013.
szeptember 1-től a 8 órás foglalkoztatást a kft személyi állománya esetében is bevezette,
továbbá a túlmunka elismeréséből adódott.
A konyha esetében a szükséges eszközbeszerzések és a nyersanyag norma túllépése miatt
negatív eredmény mutatkozott, de ez sem jelentős, mert a nyersanyagnorma napi bontás
tekintetében az 1.000 Ft-os költséget éri el.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Urlauberné Horváth Éva: Megjegyzi, hogy oda kell figyelni a kft negatív eredményére, mert
huzamosabb ideig veszteségesen működő kft-t fel kell számolni. Mindenki látja és tudja az
okát a kft veszteséges működésének, ezért javasolja, hogy a kft-nek támogatás formájában
nyújtson segítséget az önkormányzat.
Kiss Tibor: A könyvvizsgálóval már tárgyalnak ennek lehetőségéről, vélhetően ehhez kft
alapító okiratának módosítására is szükség lesz.
Benedek János: Elmondja, hogy a Kft Felügyelőbizottsága, valamint a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és
mindkét bizottság egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
önkormányzati Kft 2013. évi beszámolóját, és annak könyvvizsgálói jelentését.
Kispál István: Mindenki előtt ismeretes, hogy a kft milyen széleskörű tevékenységet végez,
ezért is érthető a veszteségessége. Amellett, hogy a kft folyamatosan a takarékos szemlélet
mellett végzi a tevékenységet, igen alacsony bevételt tud produkálni a számos önkormányzati
kötelező feladat ellátása miatt. Jó lenne, ha volna fizetőképes kereslet a kft általi munkák
elvégzésére, mert akkor még szakembereket is tudna a kft időszakosan alkalmazni, de
egyenlőre ennek még nem érkezett el az ideje, ez még csak terv szintjén jelenik meg.
A Képviselő-testület nevében ezúton fejezi ki köszönetét a vezetőségnek, és kívánja, hogy a
következőkben is ilyen hozzáállással, erőfeszítéssel végezhessék munkájukat. Meglátása
szerint, igen is jó ötlet volt, amikor 2009. január elején az önkormányzat létrehozta a Kft-t.
-------------
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
74/2014.(V.29.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás Önkormányzati Kft 2013. évi önkormányzati
támogatás felhasználás elszámolásának elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak alapján elfogadja
a Kisszállás Önkormányzati Kft 2013. évi önkormányzati
támogatás felhasználásának elszámolását.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
75/2014.(V.29.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás Önkormányzati Kft független
könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja a Kisszállás Önkormányzati Kft 2013. évi
egyszerűsített éves beszámolójáról szóló független
könyvvizsgálói jelentést.
----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
76/2014.(V.29.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállás Önkormányzati Kft 2013. évi
egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja a Kisszállás Önkormányzati Kft 2013. évi
egyszerűsített éves beszámolóját.

______________________
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6. Beszámoló
a
Homokhátsági
Regionális
Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről

Hulladékgazdálkodási

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
77/2014.(V.29.) ÖK

HATÁROZAT

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2013. évi működéséről szóló beszámoló
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2013. évi
működéséről szóló beszámolót tudomásul vette.
______________________

7. Előterjesztés a „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a
Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt
vevő, Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás tagönkormányzatai számára közszolgáltatási szerződés
keretében, továbbá a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer
keretében megvalósult létesítmények üzemeltetése a vagyonkezelővel
megkötött bérleti szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban az
eljárást lezáró döntés meghozataláról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Javasolja, hogy az előterjesztés szerint kerüljön elfogadásra a társulás
közbeszerzési eljárást lezáró döntésének meghozatala. Javasolja továbbá, hogy a napirendhez
kapcsolódóan a FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő
átmeneti, 2013. november 1-től 2014. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó
közszolgáltatási szerződést is hagyja jóvá a Képviselő-testület. Tájékoztatásul elmondja, hogy
az átmeneti időszakra vonatkozó szerződés jóváhagyását azért most terjesztették a testület elé,
mivel a szolgáltatást ellátó kft is csak most kapta meg az országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőségtől jogerős határozatban a közszolgáltatási tevékenység
elvégzésére vonatkozó engedélyt.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
78/2014.(V.29.) ÖK

HATÁROZAT

„Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális
Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai számára közszolgáltatási
szerződés keretében, továbbá a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében
megvalósult létesítmények üzemeltetése a vagyonkezelővel megkötött bérleti szerződés
alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozataláról
Kisszálás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1. Megállapítja, hogy Kisszállás Község Önkormányzat
ellátási körzetét érintő részre ajánlatot benyújtó az
ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági, valamint
műszaki, szakmai szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, továbbá ajánlatok érvényesek.
2. Megállapítja, hogy a felhívásban meghatározott
értékelési szempont (összességében legelőnyösebb
ajánlat kiválasztása) alapján az 1. Rész tekintetében a
közbeszerzési eljárás nyertese az FBH-NP Nonprofit
Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a
KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevők
lettek, tekintettel arra, hogy a közös ajánlattevők tették
ezen Részre az összességében legelőnyösebb ajánlatot.
3. Megállapítja, hogy a felhívásban meghatározott
értékelési szempont (összességében legelőnyösebb
ajánlat kiválasztása) alapján a 2. Rész tekintetében a
közbeszerzési eljárás nyertese az FBH-NP Nonprofit
Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a
Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevők
lettek, tekintettel arra, hogy a közös ajánlattevők tették
ezen Részre az összességében legelőnyösebb ajánlatot.
4. Megállapítja, hogy a felhívásban meghatározott
értékelési szempont (összességében legelőnyösebb
ajánlat kiválasztása) alapján a 3. Rész tekintetében a
közbeszerzési eljárás nyertese az FBH-NP Nonprofit
Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a
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Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság közös ajánlattevők lettek,
tekintettel arra, hogy a közös ajánlattevők tették ezen
Részre az összességében legelőnyösebb ajánlatot.
5. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy Kisszállás Község Önkormányzat ellátási
körzetét
érintően
a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést – a közbeszerzési eljárás
eredményét
tartalmazó
írásbeli
összegezés
ajánlattevők részére történő megküldését követően – a
törvényben meghatározott határidőn belül, a Társulási
Tanács elnökének írásbeli értesítését követően a
Kisszállás Község Önkormányzata nevében megkösse.
A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét
képezik.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
79/2014.(V.29.) ÖK

HATÁROZAT

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal
kötendő átmeneti időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződés jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő átmeneti
időszakra (2013. november 1. – 2014. június 30.)
vonatkozó közszolgáltatási szerződést jóváhagyja.
A Képviselő-testület megbízza a
közszolgáltatási szerződés aláírásával.

Polgármestert

a

1. melléklet
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Mely létrejött egyrészről
Teljes név:
Székhely:
Törzskönyvi azonosító szám (PIR):
KSH azonosító:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Számlavezető:

Kisszállás Község Önkormányzata
6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28.
724979
15724973—8411-321-03
15724973-2-03
11732064-15339254-00000000
OTP Bank Nyrt.
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Aláírásnál képviseli:

Kispál István polgármester

mint a közszolgáltatást megrendelő, továbbiakban Megrendelő,
másrészről
Teljes név:

FBH-NP
Közszolgáltató
Nonprofit
Felelősségű Társaság
Rövid név:
FBH-NP Nonprofit KFT
Székhely:
6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.
Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:
03-09-126039
KSH azonosító:
24290054-3821-572-03
Adószám:
24290054-2-03
Bankszámlaszám:
12076903-00389839-00100005
Számlavezető:
Raiffeisen Bank Zrt.
Aláírásnál képviseli:
Agatics Roland ügyvezető
mint a közszolgáltatást ellátó– továbbiakban Szolgáltató

Korlátolt

együtt felek, továbbiakban Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
I. PREAMBULUM
1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) alapján az
önkormányzat kötelezően ellátandó feladatkörébe tartozik hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása. A
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 33.§ (1) bekezdése alapján a települési
önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a Szolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.
Megrendelő a korábbi Szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződését Kisszállás Község
Önkormányzata 158/2013.(XI.28.) ÖK képviselő-testületi határozatával 2013. november 29. napjával
felmondta, mellyel egyidejűleg a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium tagjaként
ezen konzorcium tagjaival közösen és a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás tagjaként azzal közösen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése érdekében az
önkormányzati feladatellátási körbe tartozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok teljes körű és
folyamatos ellátása céljából Megrendelő a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és
Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.06-10-000325; 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.,
továbbiakban: vagyonkezelő) vagyonkezelésében álló létesítmények, eszközök, berendezések használatának
és hasznosítása érdekében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (továbbiakban Kbt.)
előírásainak megfelelően közbeszerzési eljárást írt ki.
Az ezen közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2014. július 1-jétől megkötendő közszolgáltatási szerződés
kezdő napja és a korábban jelzett felmondás napja közötti időtartamra (ún. átmeneti időszak) Felek az
alábbi közszolgáltatási szerződést kötik:
2. Szolgáltató kijelenti, hogy működő gazdasági társaság, jelen szerződés aláírásakor nem áll csőd-,
felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt, és tudomása szerint nem kezdeményezték ellene a csőd-vagy
felszámolási eljárás megindítását.
II. SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK
1. A Ht. 34. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felek rögzítik, hogy a Szolgáltató az Országos
Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részéről kiadott érvényes
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezik, a Szolgáltató hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási engedélyének száma: 14/10102-21/2013., érvényessége: 2019.03.20.
2. A Ht. 34 § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felek rögzítik, hogy a Szolgáltató az Országos
Hulladékgazdálkodási Ügynökség által kiadott Minősítési törvény szerinti minősítéssel – mely az általa
ellátott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minőségi ismérveit meghatározza – rendelkezik.
3. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az OHÜ által meghatározott minősítési osztály szerinti
követelményeket a jelen közszolgáltatási szerződés teljes hatálya alatt biztosítja. Biztosítja továbbá a
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minősítő okirat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályosságának ideje alatt, annak
folyamatos meglétét.
1.A közfeladat terjedelme
1.

A Szolgáltató által ellátandó közfeladat részletes meghatározása:
Szolgáltató feladata a jelen szerződésben meghatározott közszolgáltatási területen a hulladékról szóló
törvényben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása. Megrendelő
megrendelése alapján Szolgáltató az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék
összegyűjtésére, elszállítására kezeléséről való gondoskodásra is köteles, külön díjazás ellenében.

2. A Szolgáltató által ellátandó közfeladat pontos területi határa Megrendelő önkormányzata közigazgatási
területe.
3. A Szolgáltató által ellátandó közfeladat pontos időtartama: A jelen szerződés hatálybalépésétől 2014. június
30. napjáig tartó határozott időtartam.
4. A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglalt előírások betartásával a jelen szerződésben
meghatározott teljes körű és folyamatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátására
kifejezetten vállalkozik.
5. Közszolgáltató tevékenysége kiterjed a település közigazgatási területén keletkező települési hulladék,
valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék (gyűjtőszigetekről történő), lakossági és önkormányzati
zöldhulladék, lomhulladék begyűjtésére, ártalmatlanítás céljából a közbeszerzési eljárásban megadott
hulladékkezelő létesítményig történő elszállítására, jogszabályok szerinti kezelésére. A közszolgáltatás és a
közszolgáltatási szerződés hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékok, az állati eredetű hulladékok
kezelésére.
Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenységét a település közigazgatási területén kizárólagos jelleggel látja
el.
6. Felek kijelentik, hogy a szolgáltató tevékenysége hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak minősül, melynek
igénybevétele a helyi közszolgáltatással ellátott területen az önkormányzat által a közszolgáltatásba bevont
ingatlan tulajdonosára, használójára nézve kötelező. Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet a törvényben, valamint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)
rendeletében meghatározott feltételek szerint.
7. A 2014. június 30-ig alkalmazandó díj: nettó 2,62 Ft/l
8.

Felek rögzítik, hogy a közszolgáltatás finanszírozása a közszolgáltatási díjból történik. A közszolgáltatási
díj Szolgáltatót illeti meg és annak beszedésére is Szolgáltató jogosult. A Szolgáltató a közszolgáltatás díját
negyedéves rendszerességgel jogosult beszedni, a tárgynegyedév utolsó hónapjának 15. napjáig, 15 napos
fizetési határidővel, számlázza az ingatlantulajdonosnak.

9. A díjbeszedés során szolgáltatónak a közszolgáltatási díj megfizetését az alábbi módon biztosíthatja a
díjfizetésre kötelezettek számára:
a.csekkes
b. banki átutalás
c.csoportos beszedési megbízás az ügyfél banki megbízása alapján
10. Az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat,
valamint a behajtás egyéb költségei érvényesítésére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal
kapcsolatos jogszabályi rendelkezések betartásával kerülhet sor.
III. A KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS, ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
1. A jelen szerződésben foglalt tevékenység ellátását Szolgáltató, a tevékenységét szabályozó jogszabályi
előírások – ideértve különösen Megrendelő által a hulladékgazdálkodásra vonatkoztatott rendeleteit is –, a
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tevékenység vonatkozásában kiadott hatósági engedélyek, a közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó
minősítési osztály, a jelen szerződésben foglalt rendelkezések és a hulladékgazdálkodásra irányadó általános
szakmai előírások, szabványok alapján, továbbá a jelen szerződésben rögzített feltételek szerint köteles
ellátni.
2. Felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató a jelen szerződésben részletezett közszolgáltatás és egyéb
feladatai ellátásához jogosult alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők igénybevételére. Szolgáltató által
bevont alvállalkozók teljesítéséért Szolgáltató úgy felel, mintha saját maga teljesített volna. Szolgáltató az
alvállalkozók által okozott károkért teljes helyállási kötelezettséggel tartozik.
3. A Szolgáltató köteles a hulladék ártalmatlanításáról a Vaskúti Regionális Hulladékkezelő Telep (6521
Vaskút, 0551/2 hrsz.) lerakóban történő kezeléssel gondoskodni.
4. Amennyiben a közszolgáltatás nyújtása a szolgáltatási napon elmarad, arról a Szolgáltató haladéktalanul
értesíteni köteles a Megrendelőt, s a Szolgáltató az akadály elhárulását követően haladéktalanul, de
legkésőbb a legközelebbi szolgáltatási napon a szolgáltatás szünetelése idején felgyűlt hulladékot is köteles
elszállítani.
1. A közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos elvárások, jogok és kötelezettségek
1. A Közszolgáltató kötelezettségei:
a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása, a Ht. és végrehajtási rendeleteiben a közszolgáltatásra és a
közszolgáltatóra vonatkozó hatályos jogszabályi előírások szerint;
b) a közszolgáltatásnak a jelen szerződésben előírt rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítése,
c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés
biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása;
d) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések és karbantartások
elvégzése;
e) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítése és az előírt nyilvántartási
rendszer működtetése, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.
évi LXIII. törvény vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett
f) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetése.
Közszolgáltató köteles az ügyfélszolgálaton a fogyasztói panaszokat, kifogásokat felvenni, azokat
nyilvántartani, amennyiben pedig lehetséges, illetve szükséges, azokat a helyszínen kivizsgálni és nyomban
megválaszolni vagy a fogyasztóvédelmi jogszabályok szerinti határidőben kivizsgálni és a fogyasztót erről
igazolható módon tájékoztatni.
g) a fogyasztói kifogások és észrevételek jelen szerződés szerinti elintézési rendjének foganatosítása.
1.2.Közszolgáltató feladatai:
a) az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött
települési hulladékot az ingatlantulajdonostól átveszi és elszállítja heti egy alkalommal, csütörtöki napon.
b) a lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladékot az ingatlantulajdonostól átveszi és elszállítja, valamint
gondoskodik annak jogszabályi előírások szerinti környezetkímélő kezeléséről, évente egyszer,
c) folyamatosan gondoskodik az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladék szállításáról, szakszerű kezeléséről
és minél nagyobb arányú újrahasznosításáról
e) gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok szakszerű kezeléséről.
2. A Megrendelő kötelezettségei
1.Megrendelő kötelezettsége az alábbiak teljesítése:
a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges információk
szolgáltatása, a Ht. 35. § g) pontjában foglaltakra tekintettel;
b) a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységek
összehangolásának elősegítése;
c) a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítése;
d) a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása.
IV. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
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Szerződő Felek csak akkor módosíthatják a közszolgáltatási szerződést, ha a szerződéskötést követően a
szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél
lényeges vagy jogos érdekét sérti. Ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a
közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az valamelyik szerződő fél lényeges és
jogos érdekeit sérti, a szerződő felek egybehangzó akarattal a szerződést módosíthatják.
V. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
1. A közszolgáltatási szerződés megszűnik
a) a benne meghatározott időtartam lejártával;
b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
c) felmondással.
2. Megrendelő a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha
a) Közszolgáltató - közszolgáltatás ellátása során - a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági
előírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította;
b) Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan
megsértette.
Megrendelő általi a felmondásban rögzítettek szerinti hatályú.
VI. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1.

A jelen szerződésre és értelmezésére a magyar jogszabályokat kell alkalmazni. A jelen szerződésben nem
szabályozott kérdésekben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos jogszabályok valamint a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alkalmazandók.

2.

A jelen szerződéssel kapcsolatos, valamint az annak megsértéséből, megszűnéséből, érvényességéből vagy
értelmezéséből eredő vagy ezzel összefüggő valamennyi jogvitában a felek a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező bírósághoz fordulnak.

3.

A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott
valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefüggésben keletkezett dokumentumok tartalmát üzleti
titokként kezelik, azokat kizárólag jelen szerződés céljaira használják fel, és csak azon munkatársaik számára
teszik azokat megismerhetővé, akiknek a feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és írásban
kötelezettséget vállaltak az üzleti titok megtartására. Az üzleti titok fogalma értelemszerűen nem foglalja
magában azokat az információkat, adatokat, stb., amelyek jogszabály közérdekű adata felek bármelyike vagy
a közvélemény előtt már ismertek voltak vagy később, a titoktartási kötelezettség megsértése nélkül váltak
széles körben ismertté, vagy megismerhetővé.

4.

A jelen szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége esetén a szerződés egyéb részei érvényben
maradnak. Az érvénytelen rendelkezést a felek érvényes, gazdasági szempontból a lehető legnagyobb
mértékben egyenértékű rendelkezéssel váltják fel.

5.

Jelen szerződés tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§. rendelkezései
alkalmazandók

6.

A felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására teljeskörű felhatalmazással rendelkeznek.

Kelt: Vaskút, 2014. június ……
Megrendelő képviseletében

Szolgáltató képviseletében

…………………………………………

………………………………………

Név: Kispál István

Név: …………………………

Pozíció: polgármester

Pozíció: ………………………

______________________
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8. Ingatlan-vagyon kataszteri adatbázis karbantartására és lejavítására
megbízási szerződések jóváhagyásáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Javasolja, hogy az előterjesztés szerint kerüljenek jóváhagyásra az ingatlanvagyon kataszteri adatbázis karbantartására és lejavítására irányuló megbízási szerződések.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a mai napon tartott ülésén megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadásra
javasolja az ingatlanvagyon-kataszter lejavításával és a karbantartásával kapcsolatos
megbízási szerződéseket.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
80/2014.(V.29.) ÖK

HATÁROZAT

Ingatlanvagyon-kataszter adatbázis átvizsgálására és
lejavítására megbízási szerződés jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint az
ingatlanvagyon-kataszter adatbázis átvizsgálására és
lejavítására a Térnyerő Mérnöki Iroda (5600 Békéscsaba,
Pásztor u. 23.1.4.)-val kötendő megbízási szerződést
jóváhagyja.
A Képviselő-testült megbízza a Polgármestert a megbízási
szerződés aláírásával.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
81/2014.(V.29.) ÖK

HATÁROZAT

Ingatlanvagyon-kataszteri adatbázis karbantartására és
statisztika elkészítésére megbízási szerződés jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint az
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ingatlanvagyon-kataszter adatbázis karbantartására és
statisztika elkészítésére a Térnyerő Mérnöki Iroda (5600
Békéscsaba, Pásztor u. 23.1.4.)-val kötendő megbízási
szerződést jóváhagyja.
A Képviselő-testült megbízza a Polgármestert a megbízási
szerződés aláírásával.
______________________

9. Megbízási szerződés jóváhagyása dr. Patay Géza ügyvéddel a Határ utca
pályaszerkezetének újraépítésének közbeszerzési eljárására vonatkozó
hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok elvégzésére
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a múlt ülésen a testület kiválasztotta a Határ utca
pályaszerkezet újraépítésére irányuló közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására a nyertes
ajánlatot. Javasolja, hogy a Képviselő-testület a tanácsadói feladatok ellátására irányuló dr.
Patay Géza ügyvéddel kötendő megbízási szerződést a mellékletben foglaltak szerint kösse
meg.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
82/2014.(V.29.) ÖK

HATÁROZAT

Dr. Patay Géza ügyvéd Határ utca pályaszerkezet újraépítésének közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására megbízási szerződés jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
jóváhagyja a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó Határ
utca
pályaszerkezet
újraépítésének
közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására irányuló dr. Patay Géza
ügyvéddel (1026 Budapest, Pasaréti út 72.) kötendő
ügyvédi megbízási szerződést.
A Képviselő-testült megbízza a Polgármestert a megbízási
szerződés aláírásával.
______________________
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10. Megállapodás jóváhagyása a Duna Aszfalt Kft-vel termőtalaj vásártéren
történő elhelyezéséről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a Képviselő-testület a 13/2014.(II.4.) ÖK számú határozatában
döntött a 740/56 hrsz-ú ingatlan „Vásártér” egy részének művelésből való kivonásáról. Az
önkormányzat kikérte a Járási Földhivatal, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Talajvédelmi Igazgatóság állásfoglalását, mely alapján kiderült még sincs szükség a
kivonásra, mivel belterületi ingatlanról van szó. Gyakorlatilag nincs akadálya annak, hogy a
Duna Aszfalt Kft az útszélesítés kapcsán kitermelt termőtalajt a nevezett ingatlanon
elhelyezze.
Tárgyalásokat folytattak a cég képviselőjével és szóban úgy állapodtak meg, hogy az
önkormányzat ingyenesen lehetőséget biztosít a termőtalaj nevezett területen történő
elhelyezésére, annál is inkább, mivel ebből az önkormányzat profitál, mert a rossz minőségű
terület értékes termőtalajjal kerül feltöltésre. Javasolja, hogy a Képviselő-testület a
mellékletben foglalt megállapodást hagyja jóvá.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
83/2014.(V.29.) ÖK

HATÁROZAT

Duna Aszfalt Kft-vel kötendő termőtalaj
elhelyezésére irányuló megállapodás jóváhagyásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a mellékletben foglaltak szerint
jóváhagyja a Duna Aszfalt Kft (6060 Tiszakécske, Béke u.
150.)-vel kötendő önkormányzati tulajdonú 740/56 hrszon ingatlanon termőtalaj elhelyezésére irányuló
megállapodást.
A Képviselő-testület megbízza
megállapodás aláírásával.
______________________

a

Polgármestert

a

11. Javaslat a játszótér, labdarúgó pálya nyitva tartására (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Kispál István polgármester
Kispál István: Elmondja, hogy a nyári időszak beköszöntével a testületnek most már meg kell
határoznia az óvodai játszótér, valamint a sportpálya nyitva tartását. Az elmúlt időszakban
több lakossági megkeresés is érkezett felé, hogy a játszóteret, valamint a sportpályát igénybe
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kívánják venni a gyermekek és a sportolni vágyó lakosság. Természetesen felelős személy
megbízásával, aki a létesítmények nyitásáról és zárásáról gondoskodik, valamint a nyitva
tartás idején felügyel a megfelelő használatra.
Javasolj, hogy a két létesítmény esetén külön nyári és külön téli időszakra vonatkozó nyitva
tartás kerüljön meghatározásra ünnep és munkaszüneti napokra alábbiak szerint:
Óvodai játszótér esetében:
Hétköznap:
Munkaszüneti napokon:

Nyáron
16 órától 20 óráig
8 órától 18 óráig

Télen

Nyáron
8 órától 21 óráig

Télen
8 órától 16 óráig

-8 órától 16 óráig

Sportpálya esetében:
Minden nap:

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Urlauberné Horváth Éva: Javasolja, hogy az óvodai játszótér esetében készüljön egy házirend
is, hogy milyen korú és súlyú gyermekek használhatják a játszóeszközöket, nehogy nagyobb
gyermekek tönkretegyék a játékokat. Kerüljön továbbá az is szabályozásra, hogy a kutyákat,
járműveket a játszótér és a sportpályára is ne lehessen bevinni, valamint tiltsák meg a két
területen a dohányzást is.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
84/2014.(V.29.) ÖK

HATÁROZAT

Óvodai játszótér és sportpálya nyitva tartásának meghatározása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a lakosság részére az óvodai játszótér és
sportpálya nyitva tartását az alábbiak szerint határozza
meg:
Óvodai játszótér esetében:
Hétköznap
Nyáron
Télen

16 órától 20 óráig
--

Munkaszüneti napokon
8 órától 18 óráig
8 órától 16 óráig

Sportpálya esetében:
Minden nap
Nyáron
Télen

8 órától 21 óráig
8 órától 16 óráig
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
nyitva tartás idejére:
- a felügyeleti feladatok biztosításra bízzon meg egy
felelős személyt
- dolgozzon ki házirendet a létesítmények használatára
vonatkozóan és azt helyezze ki jól látható helyen
- a fentiekről értesítse a lakosságot.
______________________

12. Tájékoztató a lejárt határidejű 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 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
85/2014.(V.29.) ÖK

HATÁROZAT

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltak
szerint elfogadja a 13/2014.(II.4.) ÖK, a 22/2014.(II.4.)
ÖK, a 23/2014.(II.4.) ÖK, a 36/2014.(II.27.) ÖK, a
41/2014.(IV.10.) ÖK, a 45/2014.(IV.10.) ÖK, a
47/2014.(IV.10.) ÖK, a 51/2014.(IV.10.) ÖK, és az
53/2014.(IV.10.)
ÖK
számú
lejárt
határidejű
határozatokról szóló tájékoztatást.
---------------------Kispál István: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy
-

A Fogászati alapellátás tekintetében megtörtént a rendelőcsere, a Petőfi utcai 22. szám
alatti ingatlanon belül az egyik rendelőből átköltözött a másik rendelőbe.
A fogászati alapellátással kapcsolatban kisebb problémák merültek fel, ezért a
közeljövőben kezdeményezni fogja a Fogorvos Nővel a személyes megbeszélést. A
fogászati és a védőnői szolgálat is kapott plusz finanszírozást, és erről is egyeztetni
kell.
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-

A gyermekorvos kapcsán elmondja, hogy Kisszállás Önkormányzata még 2013.
október 1. napjával felmondta dr. Prohászka Rád Imre gyermekorvossal kötött
vállalkozási szerződés 6 hónapos felmondási idővel. Tekintettel arra, hogy
Balotaszállás és Kisszállás település a gyermekorvosi alapellátás során egy közös
körzetet alkot, ezért megkeresték Balotaszállás Önkormányzatát, amely a mai napig
nem mondott fel a doktor Úrnak, sőt most fogadták el a beszámolóját, és meg voltak
elégedve a feladatellátással. Balotaszállás egyébként elzárkózott annak lehetőségétől,
amit Kisszállás már a korábbiakban kezdeményezett, hogy tartós helyettesítéssel
Kiskunhalasról dr. Mészáros Doktornő lássa el a feladatokat.
Prohászka Doktor úr elmondta, hogy ő nem akarja Kisszállást úgy itt hagyni, hogy
ellátás nélkül maradjon, ezért ismételten a Doktor Úrral közösen felkeresték dr.
Szarvas Gyula tompai gyermekorvost, aki újra elmondta, hogy egészségi állapotára
tekintettel még közel fél évig nem tudja elvállalni Kisszállás gyermekorvosi
feladatainak ellátását, de ha felgyógyul, nagyon bízik benne, hogy erre mielőbb sor
kerül, akkor szívesen vállalja véglegesen, engedéllyel Kisszállás és Balotaszállás
településeket.
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