1

Kisszállás Község Önkormányzata

JEGYZŐKÖNYV
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. november 6-i rendkívüli nyílt üléséről

202/2015.(XI.06.) ÖK

Döntés a szennyvízberuházás keretében történő
acélszerkezetű kisgéptároló építése tárgyú közbeszerzési
eljárásban

203/2015.(XI.06.) ÖK

Központi alapellátási orvosi ügyelet megszervezés
feladat átadás-átvételi szerződésének elfogadása

204/2015.(XI.06.) ÖK

Döntés Papdi Zoltánné (Kisszállás, Felszabadulás u.
53/A) vételi ajánlatáról

205/2015.(XI.06.) ÖK

BodóRoló Árnyékolástechnika Művelődési Ház és
Könyvtár nyílászáró csere vállalkozási szerződésének
jóváhagyása

206/2015.(XI.06.) ÖK

Sirály Bt (Kisszállás, IV. körzet 41.) 0809 hrsz-ú és
0626/5 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú földutak javítási
munkálatai vállalkozási szerződésének jóváhagyása

___________________________
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 6.
20.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt üléséről.
JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Urlauberné Horváth Éva alpolgármester
Csíszár Csaba jegyző
Benedek János, Malustyik László és
Rozsnyai Attila képviselők,
Rambala Ágnes jegyzőkönyvvezető.
Távolmaradt: Ceglédi Zoltánné dr. és Dr. Muskó Zsolt képviselő.
Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból
5 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendek kerüljenek megtárgyalásra.
-------A Képviselő-testület egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendet fogadja el:

NAPIRENDI

JAVASLAT

1.) Döntés a szennyvízberuházás keretében történő acélszerkezetű kisgéptároló épület
építése tárgyú közbeszerzési eljárásban
Előadó: Kispál István polgármester
2.) Előterjesztés a központi alapellátási orvosi ügyelet megszervezéséről
Előadó: Kispál István polgármester
3.) Döntés Papdi Zoltánné (Kisszállás, Felszabadulás u. 53/A.) vételi ajánlatáról
Előadó: Kispál István polgármester
4.) BodóRoló Árnyékolástechnika vállalkozói szerződésének jóváhagyása a Művelődési
Ház és Könyvtár nyílászárócseréjére
Előadó: Kispál István polgármester
5.) Sirály BT (Kisszállás, IV. körzet 41.) földútjavítás vállalkozói szerződésének
jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
___________________________
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Döntés a szennyvízberuházás keretében történő acélszerkezetű kisgéptároló
épület építése tárgyú közbeszerzési eljárásban
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a testület az október 29-i ülésén döntött arról, hogy a
szennyvízberuházás keretében történő acélszerkezetű kisgéptároló építése tárgyú
közbeszerzési eljárásban 3 kivitelező cégtől kér árajánlatot, de a rendelkezésre álló határidőig
csak egyetlen cég nyújtotta be ajánlatát. A közbeszerzési tanácsadó az ajánlatot megvizsgálva
megállapította, hogy az mind pénzügyi, mind műszaki-szakmai szempontból alkalmas, a
minimumkövetelményeknek megfelel.
Javasolja, tekintettel arra, hogy az ajánlat a követelményeknek megfelel, a Képviselő-testület
a Közbeszerzési Bíráló Bizottság véleményének figyelembe vételével az érvényes és egyetlen
ajánlatot benyújtó Közmű-Alagút Magas- és Mélyépítő Zrt-t válassza ki nyertes
ajánlattevőnek.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés, hozzászólás nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
202/2015.(XI.06.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Döntés a szennyvízberuházás keretében történő
acélszerkezetű kisgéptároló építése tárgyú közbeszerzési eljárásban
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta a Kisszállás Község szennyvíztisztítása és
csatornázása KEOP-1.2.0/B/10/2010-0044 azonosító
számú projekt keretében történő acélszerkezetű
kisgéptároló építése tárgyú közbeszerzési eljárás keretében
benyújtott ajánlatot és a Közbeszerzési Bíráló Bizottság
véleményének figyelembe vételével a Képviselő-testület
megállapítja, hogy:
1. A tárgyi közbeszerzési eljárásban ajánlatot tevő egy
társaság érvényes ajánlatot nyújtott be.
2. A közbeszerzési eljárás eredményes, és az
ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati
szempont (legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás)
alapján a jelen közbeszerzési eljárásban nyertes
ajánlattevő a Közmű-Alagút Magas- és Mélyépítő
Zrt. (1028 Budapest, Táncsics M. u. 16.) ajánlattevő
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lett, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot tette.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg.
__________________________

2. Előterjesztés a központi alapellátási orvosi ügyelet megszervezéséről
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy 2015. november 3-i Halasi Többcélú
Kistérségi Társulás ülésén döntés született a központi alapellátási orvosi ügyelet
megszervezéséről. Eszerint 2016. január 1-től egyrészt új helyszínen, Kiskunhalason a Nagy
Szeder I. u. 1. szám alatti ingatlanban kerül biztosításra a központi orvosi ügyelet mind a
felnőtt, mind a gyermekorvosi ügyelet tekintetében. Másrészt a központi orvosi ügyelet
működtetését a jelenleg ügyeletet biztosító orvosok leterheltsége miatt Kiskunhalas Város
Önkormányzata külső szolgáltató bevonásával kívánja ellátni.
Fentiekre tekintettel a társulásban lévő önkormányzatoknak nyilatkozniuk kell, hogy 2016.
január 1-től továbbra is a Kiskunhalas Város Önkormányzatán keresztül kívánják-e biztosítani
a központi orvosi ügyeletet, illetve hozzájárulnak a külső szolgálattóval történő ellátáshoz.
Javasolja, hogy az önkormányzat a továbbiakban is Kiskunhalas Város Önkormányzatán
keresztül biztosítsa a központi orvosi ügyeletet, és az előterjesztésben foglalt feladat átadásiátvállalási szerződést hagyja jóvá.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Malustyik László: Elmondja, hogy szakmai szempontból csak pozitív véleményt tud mondani
a külső szolgáltatókról, mert oda mindig olyan orvosok kerülnek beszervezésre, akik nagyon
felkészültek.
Urlauberné Horváth Éva: Javasolja, hogy a 2016. január 1-től bekövetkező változásról az
önkormányzat értesítse a település lakosságát.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
203/2015.(XI.06.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Központi alapellátási orvosi ügyelet megszervezés
feladat átadás-átvételi szerződésének elfogadása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és megbízza Kispál István polgármestert az

5
előterjesztés melléklete szerinti Központi alapellátási
orvosi ügyelet megszervezés feladat átadás-átvállalási
szerződés aláírására.
Határidő: 2015. december 31.
__________________________

3. Döntés Papdi Zoltánné (Kisszállás, Felszabadulás u. 53/A.) vételi ajánlatáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy miután a Képviselő-testület helyszíni szemlén megtekintette
kérelmező által megvásárolni kívánt önkormányzati tulajdonú Kisszállás, Felszabadulás u. 20.
szám alatti ingatlanban a „volt könyvtár” helyiségét, és figyelembe véve az önkormányzat
érdekeit nem javasolja az ingatlanrész értékesítését.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Tekintettel arra, hogy a megvásárolni kívánt ingatlan jelenleg ugyan
felújításra szorul, mivel évek óta kihasználatlanul csak üresen áll, de mind az ingatlan
elhelyezkedését, mind annak nagyságát figyelembe véve támogatja azt a javaslatot, hogy az
önkormányzat ne értékesítse az ingatlant. Kisebb felújítással a település központjában lévő
ingatlant többféleképpen lehetne felhasználni egy később adódó pályázati lehetőséget
követően.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
204/2015.(XI.06.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Döntés Papdi Zoltánné (Kisszállás, Felszabadulás u. 53/A) vételi ajánlatáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Papdi Zoltánné (Kisszállás, Felszabadulás u.
53/A.) önkormányzati tulajdonú Kisszállás, Felszabadulás
u. 20. szám alatti ingatlanban a „volt könyvtár”
helyiségére tett vételi ajánlatát és az önkormányzat
érdekeit figyelembe véve kinyilvánítja, hogy az ingatlant
nem kívánja értékesíteni.
__________________________
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4. BodóRoló Árnyékolástechnika vállalkozói szerződésének jóváhagyása a
Művelődési Ház és Könyvtár nyílászárócseréjére
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a testület az október 29-i ülésén választotta ki
a könyvtári érdekeltségnövelő pályázat keretében megvalósuló Művelődési Ház és Könyvtár
épület nyílászáró cseréjre adott legkedvezőbb ajánlatot tevő BodóRoló Árnyékolástechnika
ajánlatát. A testület megbízta a Polgármestert a vállalkozási szerződés elkészítésével, melyet a
mostani ülésre terjesztett a testület elé. Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő
vállalkozási szerződést a testület fogadja el.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés, hozzászólás nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
205/2015.(XI.06.) ÖK

H A T Á R O Z AT

BodóRoló Árnyékolástechnika Művelődési Ház és Könyvtár
nyílászáró csere vállalkozási szerződésének jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja a BodóRoló Árnyékolástechnikával (6400
Kiskunhalas, Semmelweis tér 27.) kötendő Művelődési
Ház és Könyvtár nyílászáró csere vállalkozói szerződést.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert az
vállalkozási szerződés aláírásával.
__________________________

5. Sirály BT (Kisszállás, IV. körzet 41.) földútjavítás vállalkozói szerződésének
jóváhagyása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 0809 hrsz-ú és a 0626/5
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú külterületi földutak javítására került sor, miután nevezett
utakon – mely valóságban az V. körzetben Berta Mátyás ingatlanától a Vankó Dezső
tanyájáig terjed – szükséges volt még a téli időjárás előtt a földút rendezése.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a munkálatok, mely a szerződés 1. mellékletében kerültek
ismertetésre – alvállalkozó bevonásával – a héten be is fejeződtek.
Javasolja, hogy a testület utólagosan hagyja jóvá az előterjesztésben szereplő vállalkozási
szerződést.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérés, hozzászólás nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
206/2015.(XI.06.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Sirály Bt (Kisszállás, IV. körzet 41.) 0809 hrsz-ú és 0626/5 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú földutak javítási munkálatai vállalkozási szerződésének jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és utólagosan jóváhagyja az előterjesztésben
szereplő Sirály Bt. (Kisszállás, IV. körzet 41.) 0809 hrsz-ú
és 0626/5 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú földutak javítási
munkálatai vállalkozási szerződését.
____________________________

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 21.00 órakor berekesztette.

Kmf.
Kispál István
polgármester

Csíszár Csaba
jegyző

