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Kisszállás Község Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. szeptember 28-i nyílt rendkívüli üléséről
181/2017.(IX.28.) ÖK

Kisszállás Önkormányzati Kft 2017. évi üzleti tervének
I. félévi teljesüléséről szóló beszámolójának elfogadása

182/2017.(IX.28.) ÖK

Napraforgó Óvoda éves munkatervének elfogadása

183/2017.(IX.28.) ÖK

Napraforgó Óvoda 2017 évi továbbképzési terv elfogadása

15/2017.(IX.29.) ÖK R

Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

184/2017.(IX.28.) ÖK

Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

185/2017.(IX.28.) ÖK

Nyilatkozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról

186/2017.(IX.28.) ÖK

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Szociális
Szolgáltató Központ 2016. évi elszámolásáról

187/2017.(IX.28.) ÖK

Halasi Többcélú Kistérségi
Megállapodás módosításáról

188/2017.(IX.28.) ÖK

Kisszállás Község Önkormányzat I.-II. számú tanyagondnoki szolgálat szakmai program módosításának elfogadásáról

189/2017.(IX.28.) ÖK

Kisszállási Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési
szabályzatának módosításáról

190/2017.(IX.28.) ÖK

„Bagolyvár” épület állag megóvásáról

191/2017.(IX.28.) ÖK

Ajánlatkérés az iparterületfejlesztés projekt közbeszerzési tanácsadói feladatainak ellátására

192/2017.(IX.28.) ÖK

Ajánlatkérés az iparterületfejlesztés projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására

Társulás

Társulási
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193/2017.(IX.28.) ÖK

Ajánlatkérés az iparterületfejlesztés projekt tervezői feladatainak ellátására

194/2017.(IX.28.) ÖK

Ajánlatkérés az iparterületfejlesztés projekt tájékoztatás
feladatainak ellátására

195/2017.(IX.28.) ÖK

Döntés Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalával
kötött konzorciumi megállapodásból való kilépésről

196/2017.(IX.28.) ÖK

Döntés a Bács-Tender Kft-vel megkötött megbízási szerződés rendes felmondásáról
______________________
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 28án 16.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.
JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Urlauberné Horváth Éva alpolgármester
Csíszár Csaba jegyző
Benedek János, Ceglédi Zoltánné dr., Dr. Muskó Zsolt
Malustyik László, Rozsnyai Attila képviselők
Varga Nándorné Óvoda vezető
Kiss Tibor Kft. ügyvezető
Barta Attiláné jegyzőkönyvvezető.
Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel a 7 képviselőből 7 fő jelen van.
Az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy az alábbi napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra.
-------A Képviselő-testület egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

NAPIRENDI

JAVASLAT
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1) Tájékoztató a Kisszállás Önkormányzati Kft. 2017. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
2) Napraforgó Óvoda 2017/2018 nevelési évre vonatkozómunkatervének jóváhagyása
Előadó: Varga Nándorné óvodavezető
3) Javaslat a Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
4) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról
Előadó: Csiszár Csaba jegyző
5) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez csatlakozásról
Előadó: Kispál István polgármester
6) Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
2016. évi önkormányzati hozzájárulásának felhasználásáról
Előadó: Kispál István polgármester

Központ

7) Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról
Előadó: Kispál István polgármester
8) Javaslat a Tanyagondnoki szolgálat Szakmai programjainak módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
9) Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-nek módosítására
Előadó: Csiszár Csaba jegyző
10) Kisszállás, Déryné u. 8.sz. alatti ingatlan (Bagolyvár)állag megóvása.
Előadó: Kispál István polgármester
11) Előterjesztés közbeszerzési tanácsadói, tervezői, tájékoztatási és műszaki ellenőri beszerzési eljárásokról
Előadó: Kispál István polgármester
12) Javaslat a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalával kötött konzorciumi megállapodásból való kilépésre
Előadó: Kispál István polgármester
13) Döntés a Bács-Tender Kft-vel kötött közbeszerzésre vonatkozó vállalkozási szerződés
felbontásáról
Előadó: Kispál István polgármester
14) Képviselői kérdések, interpellációk
___________________________
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1.) Tájékoztató a Kisszállás Önkormányzati Kft. 2017. évi üzleti tervének I. féléves
teljesítéséről
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, Kiss Tibor ügyvezető a pénzügyi bizottsági ülésen
jelen volt, ahol tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Kft. I. féléves beszámolójában foglaltakhoz
képest jelentős változásokról kell még beszámoljon.
A Kft. I. félévi üzleti terve időarányosan teljesült, de azóta a szolgáltatások körében változáskövetkezett be főként a rendőri étkeztetésre és a mezőgazdasági szolgáltatásokra utal. A határon szolgálatot teljesítő rendőrök nem a településen vannak már elszállásolva, ebből kifolyólag nem a Kft. végzi az étkeztetésüket. Elmondja továbbá, hogy az Önkormányzati Kft I. féléves teljesítéséről szóló beszámoló megtárgyalását jogszabály nem teszi kötelezővé, de azt
hasznosnak gondolja azt, hogy a Képviselő-testület év közben is betekintést kap a Kft. gazdálkodásába.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzati Kft. I. féléves
teljesítéséről szóló tájékoztató tudomásul vételét.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
181/2017.(IX.28.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállás Önkormányzati Kft 2017. évi üzleti tervének I. félévi teljesüléséről
szóló beszámolójának elfogadása
A Képviselő-testület megtárgyalta és a mellékletben
foglaltak szerint elfogadja a Kisszállás Önkormányzati
Kft 2017. évi I. félévi üzletiterv szerinti teljesülésről
szóló beszámolóját.
___________________________
2.) Napraforgó Óvoda 2017/2018 nevelési évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása
Előadó: Varga Nándorné óvodavezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
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Varga Nándorné: Elmondja, hogy a munkaterv 1. számú pontja a későbbiekben elkészítésre
fog kerülni, pótolni fogja a következő testületi ülésre. Az egész munkaterv az intézmény hét
kompetenciájára épül, a célokhoz feladatokat kell rendelni időarányosan. Továbbképzésre,
önértékelésre, vezetői programra alapozva kellett a munkatervet összeállítani. Ovifoci szakkört tervez indítani, heti egy alkalommal. A személyi állományból 3 fő fog hamarosan kiesni,
egy dajka és kettő óvodapedagógus. Gyakornokok október hónapban kezdik meg munkájukat.
Kettő sajátos nevelési igényű gyerek jár az intézménybe, a logopédussal tervez még megbízási szerződést kötni, heti 2 órában. Legfeljebb bölcsődés korú gyermeket tud majd fogadni az
intézmény a tervezett fejlesztést követően. Öt szülő már jelezte, hogy hozná a két és féléves
gyerekét az óvodába. Ismeretes, hogy hároméves kortól kötelező az óvoda.
Hozzászólás:
Malustyik László: Tudni szeretné, hogy a mini bölcsődei csoport beindításához, milyen technikai feltételeket kell megteremtenie a fenntartónak?
Kispál István: A bölcsődei ellátás alapvető eszközeiről és felszereléséről a 15/1998. (IV.30.)
NM rendelet rendelkezik. Pontosan meghatározásra került, hogy milyen helyiségekkel, a helyiségeknek milyen bútorzattal, egyéb eszközökkel és textíliákkal kell rendelkeznie. Külön
fejezet rendelkezik a nevelőmunkát és a fejlesztést szolgáló eszközök, játékok meghatározásáról. Szabályozva van többek között az is, hogy a milyen munkaeszközöket kell a felnőtteknek
használniuk (konyhai, kerti, tisztító eszközök).
Ceglédi Zoltánné dr.: Elmondja, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és javasolja a
Képviselő-testületnek, Napraforgó Óvoda éves munkatervének elfogadását.

------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
182/2017.(IX.28.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Napraforgó Óvoda éves munkatervének elfogadása
A Képviselő-testület megtárgyalta és az előterjesztésben
foglaltak szerint elfogadja a Napraforgó Óvoda
2017/2018. nevelési évre szóló munkatervét,
--------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
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183/2017.(IX.28.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Napraforgó Óvoda 2017 évi továbbképzési terv elfogadása
A Képviselő-testület megtárgyalta és az előterjesztésben
foglaltak szerint elfogadja a Napraforgó Óvoda
2017/2018. nevelési évre szóló továbbképzési tervét.

___________________________

3.) Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az iparterületek fejlesztése projekt megvalósításához az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem
térítendő támogatás formájában 149.559.083 Ft-ot kap az önkormányzat. A támogatás 100%os előlege megérkezett az Önkormányzat bankszámlájára. A támogatásból 1.500.000 Ft-ot
használt fel az Önkormányzat a szakmai megalapozó tanulmány elkészítésére, mely összeggel
emeljük meg a költségvetés bevételi és kiadási oldalát.
Fontos kiemelni még, hogy az önkormányzati intézmények 2016. évi maradványát – amenynyiben az önkormányzat nem vonja el - a maradvány igénybevételekor meghatározott kiadásra be kell tervezni (nem lehet tartalékba helyezni). A havi pénzforgalmi jelentések tiltják az
intézményeknél a maradvány tartalékba helyezését, ezért a szolgáltatási kiadások előirányzatát emelte meg az önkormányzat a tartalék összegével, felhasználását pedig a szolgáltatási
kiadások csökkentésével szemben kerül könyvelésre. A most tárgyalt költségvetési rendeletmódosítási javaslatban minden intézménynél teljes egészében felhasználásra kerül az előző
évi maradvány.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a felmerült kérdések megválaszolása mellett a módosítást javasolja elfogadásra.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
rendeletet alkotta:
15/2017.(IX.29.)
önkormányzati rendelete
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Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.27.)
önkormányzati rendelete módosításáról
mely a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.

___________________________
4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról
Előadó: Csiszár Csaba jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Csíszár Csaba: Kiegészítésként elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal 2016 év során tíz köztisztviselő által látta el az önkormányzat gazdálkodási, igazgatási, hatósági feladatait. Folyamatos feladat a képviselő-testület és a bizottságok üléseinek előkészítése, a testületi ülések
jegyzőkönyveinek elkészítése, a testület által alkotott rendeletek és hozott határozatok kihirdetése és végrehajtása, illetve azok végrehajtásában való közreműködés.
Az ügyfelek irányíthatóságában nem történt változás, sokat változott a munka eloszthatósága
Bizonyos feladatok elvégzésékor eredményesen sikerült közmunkásokat bevonni. A megszűnt
víziközmű-társulat anyagának átvétele és továbbvitele említésre méltó feladat volt, a népszavazás lebonyolítása zökkenőmentesen lezajlott. Az ASP rendszer 2017. januártól való bevezetése az adó és a gazdálkodás területén dolgozókra plusz terhet ró, hiszen a meglévő rendszerek adattisztítása, migrálásra való előkészítése szokatlan és alkalmanként tömegesen elvégzendő feladat. Emellett az új rendszer oktatása megkezdődött az érintett munkatársak a kecskeméti államkincstárnál szervezett tanfolyamokon igyekezték elsajátítani a szükséges ismereteket. Elmondható, hogy egész más rendszereket használt a hivatal, minden képzésre nagy
szükség van. Az oktatók nem mindig vannak a helyzet magaslatán, ami adódik abból is, hogy
a bevezetésre kerülő rendszer nem is képes minden korábban megszokott funkció ellátására.
Ellenőrzéseken időről-időre át kell esnie különböző munkaterületeket, különböző szempontokból vizsgálnak a hivatalok. Elmondható, hogy jelentős hiányosságot vagy szabálytalanságot nem tártak fel az ellenőrzéseket végzők, és reméli ez így is marad.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, a beszámoló elfogadását.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
184/2017.(IX.28.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
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A Képviselő-testület megtárgyalta és az előterjesztésben
foglaltak szerint elfogadja a Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról szóló beszámolót.

___________________________
5.) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez
való csatlakozásról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.
A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.
Évente több mint 22 000 pályázó részesül támogatásban, ez éves szinten 2 milliárd forint ösztöndíjként történő folyósítását jelenti.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés nem hangzott el.
H o z z á s z ó l á s:
Ceglédi Zoltánné dr. : Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta és nem javasolja a Képviselőtestületnek, hogy csatlakozzon Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
185/2017.(IX.28.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Nyilatkozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő
csatlakozásról.
A Képviselő-testület megtárgyalta és kinyilvánítja, hogy
nem kíván csatlakozni a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához.
_______________________
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6.) Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
2016. évi önkormányzati hozzájárulásának felhasználásáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Központ

Kispál István: Kiegészíteni nem kívánja.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltak szerint a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi önkormányzati hozzájárulásának felhasználásáról szóló beszámolóját.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:

186/2017.(IX.28.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi
elszámolásáról
A Képviselő-testület a 2017. szeptember 18-án
megtartott Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa ülésén hozott 27/2017. HTKT hat. alapján
elfogadja a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Szociális Szolgáltató Központnak a
támogatásokról szóló 2016. évi elszámolását.
___________________________
7.) Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, a címváltozások miatt kell az előterjesztés szerinti módosítást elfogadnia a tagönkormányzatoknak.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
------------
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
187/2017.(IX.-28.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
2004. június 1. napjával létrehozott, többszörösen
módosított Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodás módosítását az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
___________________________
8.) Javaslat a Tanyagondnoki szolgálat Szakmai programjainak módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelet több ponton módosította a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletet. A szolgáltatási elemek feltüntetése vált szükségessé a szakmai programokban, ezen túl egyéb változások átvezetését is tartalmazza az előterjesztés.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
-----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:

188/2017.(IX.28.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállás Község Önkormányzat I.- II. számú tanyagondnoki szolgálat szakmai program
módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja a Kisszállás
Község Önkormányzata I. és II. számú tanyagond-

11
noki szolgálatok szakmai programjának előterjesztés szerinti módosítását.
-----------9.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-nek módosítására
Előadó: Csiszár Csaba jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a napokban átvezetésre kerülő utcanév-módosítást a polgármesteri hivatalnak a törzskönyvi-nyilvántartásban is át kell vezettetnie, továbbá az SzMSzben szintén át kell vezetni. A felülvizsgálat ebben az esetben is hozott magával további aktualizálandó tételt.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
189/2017.(IX.28.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Kisszállási Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
A Képviselő-testület megtárgyalta és a 34/2014.(II.27.)
ÖK számú határozattal elfogadott Kisszállási Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti módosításokat elfogadja.
10.) Kisszállás, Déryné u. 8.sz. alatti ingatlan (Bagolyvár) állag megóvása.
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy polgármester folytasson
egyeztetéseket arra vonatkozóan, hogy mennyibe kerülne a legszükségesebb helyreállítási
feladat elvégzése, illetve a társtulajdonosok ígérvényét szerezze be arról, hogy a költségeket tulajdoni hányaduk arányába fedezni fogják.
------------
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
190/2017.(IX.28.) ÖK

H A T Á R O Z AT

„Bagolyvár” épület állag megóvásáról
A Képviselő-testület megtárgyalta a Déryné utca 8. szám
alatti ingatlan „Bagolyvár épület” állag megóvására vonatkozó felhívást, amelyben az önkormányzat többségi tulajdonnal rendelkezik.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a társtulajdonosokkal való egyeztetésre és a szükséges árajánlatok
beszerzésére a balesetveszély elkerülése és az állag megóvás érdekében.
_______________________
11.) Előterjesztés közbeszerzési tanácsadói, tervezői, műszaki ellenőri beszerzési eljárásokról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00004 azonosítószámú Támogatási
Szerződés 2017. augusztus 2-án hatályba lépett. A szerződésben rögzített ütemezésnek megfelelően a 149.559.083,- Ft összegű előleg megérkezett a számlánkra. A kivitelezés előkészítése
érdekében szükségessé vált a fejlesztéssel kapcsolatos beszerzési eljárások lefolytatása.
Javaslom, hogy a tárgyi feladatok elvégzésére az előterjesztésben felsorolt partnerektől kérjen
az önkormányzat ajánlatot:
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek az iparterület fejlesztés projekthez
kapcsolódó beszerzési eljárások vonatkozásában az ajánlattételi felhívásokat küldje meg az
előterjesztés szerinti partnerek részére.
-----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
191/2017.(IX.28.) ÖK
Ajánlatkérés az iparterületfejlesztés projekt
közbeszerzési tanácsadói feladatainak ellátására

H A T Á R O Z AT
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Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta, és az előterjesztésben foglaltak szerint „Iparterület
fejlesztése Kisszálláson” TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00004 azonosító számú projekt közbeszerzési tanácsadói feladatinak ellátására az alábbi vállalkozásoktól kér ajánlatot:
1.

Dr. Géczi József ev.
6723 Szeged, Malom u. 16/B.

2.

Inter-Revital Kft.
6640 Csongrád, Kis-Tisza u. 2.

3.

ALD Consulting Kft.
8360 Keszthely, Csák György u. 25.

Az ajánlattétel leadási határideje: 2017. október 09. 14.00 óra
-----------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
192/2017.(IX.28.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Ajánlatkérés az iparterületfejlesztés projekt
műszaki ellenőri feladatainak ellátására
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta, és az előterjesztésben foglaltak szerint „Iparterület
fejlesztése Kisszálláson” TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00004 azonosító számú projekt műszaki ellenőri feladatinak ellátására az
alábbi vállalkozásoktól kér ajánlatot:
1.

Bodrogi Mérnök Iroda Kft.
6400 Kiskunhalas, Tulipán utca 8.

2.

Kákonyi Ildikó
6400 Kiskunhalas, Attila u. 18.

3.

HóruszBau Mérnök Iroda Kft.
6400 Kiskunhalas, Csendes köz 10.

Az ajánlattétel leadási határideje: 2017. október 09. 14.00 óra
--------------
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
193/2017.(IX.28.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Ajánlatkérés az iparterületfejlesztés projekt
tervezői feladatainak ellátására
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta, és az előterjesztésben foglaltak szerint „Iparterület
fejlesztése Kisszálláson” TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00004 azonosító számú projekt tervezői feladatinak ellátására az alábbi
vállalkozásoktól kér ajánlatot:
1. Orbán László
6400 Kiskunhalas, Tormássy utca 62.
2. HóruszBau Mérnök Iroda Kft.
6400 Kiskunhalas, Csendes köz 10.
3. Bereczi Árpád
6400 Kiskunhalas, Gaál Lajos utca 12.
Az ajánlattétel leadási határideje: 2017. október 09. 14.00 óra
--------------------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
194/2017.(IX.28.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Ajánlatkérés az iparterületfejlesztés projekt
tájékoztatás feladatainak ellátására
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta, és az előterjesztésben foglaltak szerint „Iparterület
fejlesztése Kisszálláson” TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00004 azonosító számú projekt tájékoztatás feladatinak ellátására az
alábbi vállalkozásoktól kér ajánlatot:
1. Nothof Zsombor
6448 Csávoly, Bara utca 16.
2. Euromedia Creative Kft.
6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 13.

15
3. Sarok Krisztián
6413 Kunfehértó, Petőfi u. 73.
Az ajánlattétel leadási határideje: 2017. október 09. 14.00 óra
___________________________________
12.) Javaslat a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalával kötött konzorciumi
megállapodásból való kilépésre
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Az Önkormányzat felülvizsgálta az Iparterület fejlesztéssel kapcsolatos közbeszerzési feladatait. A Megyei Önkormányzat Hivatalával egyeztetve, annak leterheltségét figyelembe véve indokolt, hogy önkormányzatunk a konzorciumi megállapodásból való kilépés
mellett döntsön. Úgy látja, hogy a Megyei Önkormányzat nélkül hatékonyabban tudja ellátni
és koordinálni a projekttel kapcsolatos közbeszerzési feladatokat, ezért a javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a kilépést
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
-----------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
195/2017.(IX.28.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Döntés Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalával
kötött konzorciumi megállapodásból való kilépésről
Kisszállás község Önkormányzat az Iparterület fejlesztés Kisszálláson
megnevezésű,
TOP-1.1.1-15-BK1-201600004 számú pályázat esetében a közbeszerzések lefolytatása
tekintetében nem igényli a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalának a 2014-2020 programozási időszakban az
egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.
melléklet 3.8.2.3. és 3.8.2.5. pontjaiban foglaltak szerinti részvételét, közreműködését. Kisszállás község Önkormányzata
maga intézkedik a közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatásával
kapcsolatos tevékenység ellátása érdekében. Erre tekintettel a
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalának a konzorciumban történő részvétele nem indokolt.
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13.) Döntés a Bács-Tender Kft-vel kötött közbeszerzésre vonatkozó vállalkozási szerződés felbontására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Az iménti döntésből egy újabb feladat adódik. Eszerint a TOP-1.1.1-15-BK12016-00004 számú projekt megvalósítása során a közbeszerzések lefolytatása tekintetében a
Bács-Tender Kft. szolgáltatásait az Önkormányzat nem kívánja igénybe venni, ezért a szerződés 6.2.) pontjában rögzített jogával élve 30 napos határidővel írásban fel kell mondani a
Megbízási Szerződést.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozta:
196/2017.(IX.28.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Döntés a Bács-Tender Kft-vel megkötött megbízási szerződés rendes felmondásáról
Kisszállás község Önkormányzat az Iparterület fejlesztés
Kisszálláson
megnevezésű,
TOP-1.1.1-15-BK1-201600004 számú projekt megvalósítása során a közbeszerzések
lefolytatása tekintetében nem kívánja a Bács-Tender Kft.
szolgáltatásait igénybe venni, ezért a szerződés 6.2.) pontjában rögzített jogával élve 30 napos határidővel írásban felmondja a Megbízási Szerződést.
14.) Képviselői kérdések hozzászólások
Benedek János : Kérdezi, hogy a Kápolnai-út kereszteződésből eltűnt a helyiségnév tábla,
történt-e már intézkedés az ügyben?
Kispál István: A tábla kitört, a pótlásáról gondoskodni fog.
___________________________
Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 19 óra 00 perckor berekesztette.
Kmf.

Kispál István
polgármester

Csíszár Csaba
jegyző

