
Jakabszállás Község Onkormányzat

Képviselő-testülete

ülésének

jegyzőkönyve

7/2013. május 13.





Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 13-án
16.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Jelen vannak: Bukovszki Sándomé, Cigányné Pál Terézia, Dolog Ernő, Kocsis
István, Konfár János, Tánczos László, képviselők és Szabó Mihály polgármester.

Meghívottak: Hegedüs Gáborné címzetes főjegyző,
Mátyus Zoltán a Kőrösvíz Kft. képviselője,
Kovács Bálint az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja,
Szabá György Róbert
Tóth Csaba közbeszerzési tanácsadó.

Jegyzőkönvvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa.

Szabó Mihály polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 7 fő
képviselő van jelen, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Új napirendi pontként javasolja felvenni tárgyalásra:

I. A Jakabszállás-Fülöpjakab Köznevelési lntézményfenntartó Társulás
megszüntetése.

II. Az óvodai, közművelődési, könyvtári feladatok további ellátási formája.

Jegyzökönyvvezetőnek Miklovicsné Faragó Rózsát javasolja, akit a testület
egyhangúlag elfogad.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy az előterjesztett napirenddel kapcsolatban van-e
hozzászólás, észrevétel, kiegészítés.

Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolja a Képviselő-testületnek a kiküldött
meghívóban szereplő napirendet tárgyalásra.

Napirendi pontok:

1. A Halasvíz Kft. Kalocsaviz Kft. és Körösvíz Kft. egyesülésével kapcsolatban az
egyes viziközmű társaságok tulajdonosai által meghozandó döntés.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

2. Jakabszállás Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
terve.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.
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3. „Jakabszállás — közösségi szennyvizkezelés- KEOP-1.2.0/B/10-2010-0080 -

projektmenedzsment” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés
meghozatala.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

4. „Jakabszállás — közösségi szennyvízkezelés- KEOP-1.2.0/B/10-2010-0080 -

mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység” tárgyú közbeszerzési eljárásban az
eljárást lezáró döntés meghozatala.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

5,,Jakabszállás — közösségi szennyvízkezelés- KEOP-1 .2.0/B/10-2010-0080 -

tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása” tárgyú beszerzési eljárásban az
eljárást lezáró döntés meghozatala.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

6. Egyéb bejelentések.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
(Előterjesztés mellékelve van)

Szabó Mihály ismerteti a Halasvíz Kft. Kalocsavíz Kft. és Körösvíz Kft.
egyesülésével kapcsolatban az egyes viziközmű társaságok tulajdonosai által
meghozandó döntésről szóló előterjesztést.

Tánczos László megkérdezi, hogy melyik társulás mekkora?

Mátyus Zoltán elmondja, hogy 1/3-1/3 arányú lesz a társulás a vagyont és a
szavazatot illetően, ha osztalék lesz, akkor is egyenlő arányban osztoznak.

Tánczos László megkérdezi, hogy a lakosság arányos erőviszonyok hogyan
alakulnak a fejlesztés és a vízdíj szempontjából?

Mátyus Zoltán kijelenti, hogy egyenrangú tagok lesznek. A vízdíjakat a törvény
szabályozza, nem a társulás dönt ebben a kérdésben. A vízi közmű törvény
határozza meg, hogy 2013. július 1-tál 10 %-al kell csökkenteni a vízdíjakat. Ebben
az évben negatív űzleti tervük van.

Bukovszki Sándorné megkérdezi, hogy mihez viszonyítják a 10 %-ot?

Mátyus Zoltán elmondja, hogy a 2013. január 31-ei díj 10 %-át kell számolni alapdij
+ fogyasztási díj. A Kalocsaviz kft-ban 26 %-os mértékű állami tulajdon van. A
napokban lesz a tárgyalás a jövőt illetően. Kéri a Képviselő-testületet, hogy hozza
meg határozatát.

Konfár János megkérdezi, hogy a többi vízműnek is mínuszos a költségvetése?

9



Mátyus Zoltán, igen.

Konfár János megkérdezi, hogy erre mi a terv?

Mátyus Zoltán elmondja, hogy minuszos költségvetést terjesztettek elő. Állami
támogatás szükséges. Az elmúlt évben 40 m Ft-ot félretettek. Vagyonkezelői
szerződést kell kötni. A II. félévhez a felújitási munkákat kell elhagyni, illetve
mindenütt félre kell tenni. Az ivóvíz minöségjavító programnál bírósági tárgyalás lesz.
A kivitelezői szerződést megtámadták. Az I. fokú tárgyaláson nekik adtak igazat. A Ii.
fokú tárgyalásra holnap kerül sor

Szabó Mihály megkérdezi, hogy mit jelent a június 13?

Mátyus Zoltán elmondja, hogy a Társulás keresetére június 13-ra tűzte ki a
tárgyalást. A kivitelezőnek is van jogi képviselöje, Fekete és Társa. Előre hozták a
tárgyalást május 14-re.

Szabó Mihály szavazásra kéri fel a testületi tagokat.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3212013. (V. 13.) határozata
A Halasviz Kft., a kalocsaviz Kft., a Kőrösviz Kft. egyesülésével
kapcsolatban az egyes viziközmű társaságok tulajdonosai által
meghozandó képviselőtestületi határozatokról.

Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy mint a Kőrösviz Kft. 3.400.000 Ft
névértékű üzletrészének tulajdonosa támogatja Halasviz
Kft. (6400 Kiskunhalas, Körösi üt 5.), Kalocsavíz Kft. (6300
Kalocsa, Hősök u. 38.),Kőrösviz Kft. (6200 Kiskőrös,
Dózsa György u. 43.) társasások összeolvadással
megvalósuló egyesülését, ennek érdekében a Kőrösvíz
Kft. ügyvezetése által összehívott érintett társaságok
egyesüléséről döntő taggyűlésen szavazati jogát úgy
gyakorolja, hogy megszavazza az érintett társaságok
összeolvadással megvalósított egyesülését. A Képviselő
testület felhatalmazza Szabó Mihály polgármestert, hogy a
Kőrösviz Kft. taggyűlésén részt vegyen és tulajdonosi
képviselet ellátása során akképpen szavazzon, hogy az
előterjesztésnek megfelelően megszavazza a Halasviz
Kft., Kalocsavíz Kft., Kőrösviz Kft. összeolvadással
megvalósuló egyesülését.

Jakabszállás Község Önkormányzata úgy dönt, hogy a
Halasvíz Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.), Kalocsavíz
Kft. (6300 Kalocsa, Hősök u. 38.), Kőrösvíz Kft. (6200
Kiskőrös, Dózsa György u. 43.) társaságok
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összeolvadással megvalósuló egyesülésével létrejövő
gazdasági társaság lássa el — mint jogutód gazdasági
társaság — az önkormányzat területén az egészséges
ivóvíz ellátást szolgáló víztermelő, vízkezelő, tároló,
elosztó létesítmények és berendezések üzemeltetését, az
önkormányzattal megkötött közszolgáltatási és
vagyonkezelési/bérleti szerzödés alapján. A Képviselő
testület felhatalmazza Szabó Mihály polgármestert, hogy
az összeolvadással megvalósuló egyesülést követően
létrejövő gazdasági társasággal a víziközmű szolgáltatásra
és vagyonkezelésre vonatkozó szerződést aláírja.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: 2013. május3l.

2. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
(Előterjesztés mellékelve van)

Szabó Mihály ismerteti a Jakabszállás Község Önkormányzat közép- és hosszú
távú vagyongazdálkodási tervéről szóló előterjesztést.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3312013. (V.13.) határozata
Jakabszállás Község Onkormányzat közép és
hosszú távú vagyongazdálkodási terve.

I. Jakabszállás Község Önkormányzat középtávú vagyongazdálkodási terve
201 3-2015. évre vonatkozóan:

a) Az önkormányzati vagyonnal — mint a nemzeti vagyonnal — felelős módon,
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó,
elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és
költségtakarékos működtetés, az önkormányzati vagyon értékének megőrzése,
állagának védelme, értéknövelő használata, hasznositása, gyarapitása, továbbá a
feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.
c) Az önkormányzati vagyon fejlesztésének céljait a képviselő-testület döntései és az
éves költségvetési rendelet határozza meg, a megvalósitás elsődlegesen pályázati
forrásból valósítható meg.
d) az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása,
hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és
eredményes ellátása.
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A hasznosítás formái:

1. A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése
2. Használatba adása, bérbeadása
3. Onkormányzati vagyontárgyakkal vállalkozási tevékenység folytatása

1. A vagyon értékesítése
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítésénél az önkormányzat vagyonáról
szóló 8/1995. (Xl. 15.) önkormányzati rendelet, valamint a magasabb szintű
jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni, figyelemmel az önkormányzat nemzeti
vagyonnal való felelős módon történő gazdálkodására. A vagyonértékesítésből
származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások, beruházások önerejének
biztositásául szolgál.

2. Használatba adás, bérbeadás
a) A lakás és nem lakás célú helyiségek hasznositásárál a képviselő-testület dönt.
b) A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél
rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban.

3. Vállalkozás folytatásával történő vagvonhasznositás
a) Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhető vagyonnal vállalkozási
tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem
veszélyeztetheti. Az önkormányzat csak olyan átlátható gazdálkodó szervezetben
vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának
mértékét.
b) Az önkormányzati feladat változások miatti önkormányzati vagyonban
bekövetkező változásokat követően a közfeladatok ellátását szolgáló vagyon
hasznosítását felül kell vizsgálni, törekedve a maximális kihasználtságra, a
gazdaságos üzemeltetésre, a felesleges vagyontárgyak értékesitésére.
c) Az önkormányzat vagyonában várható változások nyomon követése érdekében
kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására.
d) Az Önkormányzat elösegíti a munkahelyteremtő vállalkozások letelepitését, arra
alkalmas terület biztositásával.

II. Jakabszállás Község Önkormányzatának hosszú távú vagyongazdálkodási
terve 2013-2020. évre vonatkozóan:

a) A hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapjául szolgál a középtávú
vagyongazdálkodási terv.
b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a
hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében.
c) Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak (közegészségügyi,
szakmai stb.) való megfelelés, az energiatakarékos üzemelés, az ellátás
színvonalának emelése érdekében — elsősorban pályázati források igénybevételével
— korszerűsiteni kell.
d) A vagyonhasznositás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett
szem előtt kell tartani, hogy ne vagyonfelélést eredményezzen. A piaci helyzet
ismeretében évente felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon
hasznosítható vagyonelemeket.
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e) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak
megóvására, megújitására, illetve beruházásra kell fordítani.
f) Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális
kihasználására kell törekedni.
g) Cél minden önkormányzati intézmény energiahatékonyságának növelése. Az
önkormányzati Intézmények energiatakarékosságának növelése.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2013. június 14.

3. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
(Előterjesztés mellékelve van)

Szabó Mihály köszönti Tóth Csaba közbeszerzési tanácsadót.

Tóth Csaba ismerteti a „Jakabszállás — közösségi szennyvízkezelés- KEOP
1 .2.0/B/1 0-2010-0080 - projektmenedzsment” tárgyú közbeszerzési eljárásban az
eljárást lezáró döntés meghozataláról szóló előterjesztést.

Tánczos László elmondja, hogy szégyelli magát, hogy Ilyen döntésben kell részt
vennie. Véleménye szerint félő, hogy az amortizációs költségeket a lakosságra
hárítják át.

Konfár János elmondja, hogyha nem valósul meg a beruházás, akkor pedig
környezetterhelési díjat kell a lakosságnak fizetni, amely lehet, hogy többszöröse is
lehet a beruházási és fenntartási kőltségeknek.

Cigányné Pál Terézia megkérdezi, hogy a szomszédos településen — Kunszálláson
— nem foglalkoznak a csatomázás kérdésével.

Szabó Mihály elmondja, hogy az a település 2000 fő alatti lakosságszámmal
rendelkezik, Igy rájuk más szabályok vonatkoznak, mint a mi községűnkre.

Szabó Mihály név szerinti szavazásra szólítja fel a testületi tagokat:

Bukovszki Sándorné: igen
Cigányné Pál Terézia: igen
Dolog Ernő: Igen
Kocsis István: igen
Konfár János: igen
Tánczos László: tartózkodott
Szabó Mihály: igen

A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással, ellenszavazat
nélkül, név szerinti szavazással az alábbi határozatot hozza:
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Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3412013. (V. 13.) határozata

Jakabszállás — közösségi szennyvizkezelés- KEOP-1 .2.0/B/1 0-2010-0080 -

projektmenedzsment” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés
meghozatala.

1. Az eljárás során érvényes ajánlatot tevő, ki nem zárt és alkalmasnak talált
ajánlattevők neve (székhelye), ajánlatuknak az elbírálás szempontja szerinti
tartalmi eleme:

Ajánlattevő neve (székhelye) I Egyösszegű nettó ajánlati ár
(forintban_meghatározva)

Eurotime Development Kft.
6000 Kecskemét, Tordai u. 7.

24.400.000,- Ft

Dóka-Consulting Kft. 1
6000 Kecskemét, Babér u. 16. I

24.475.000,- Ft

2. Az eljárás során érvénytelen ajánlatot tevő, alkalmatlan, a kizáró okok
hatálya alá nem tartozó ajánlahevők neve (székhelye), ajánlatuknak az elbírálás
szempontja szerinti tartalmi eleme:

Ajánlattevő neve (székhelye)
Egyösszegű nettó ajánlati ár

(forintban_meghatározva)
EU-Lang Bt.
3535 Miskolc, Székely utca. 17.

24.435.000,- Ft

3. a) Az előre meghatározott bírálati szempont szerint meghozott döntés
alapján az eljárás nyertese:
Eurotime Development Kft. (6000 Kecskemét, Tordai u. 7.)
Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
Az Eurotime Development Kft. ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást.
b) A nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és ajánlata
kiválasztásának indoka:
Dóka-Consulting Kft. (6000 Kecskemét, Babér u. 16.)
Következő legkedvezőbb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
4. A Képviselő-testület felkéri Szabó Mihály polgármestert, hogy a
közbeszerzési eljárást lezáró döntés értelmében a nyertes ajánlattevővel a
megbízási szerződést kösse meg.

4. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
(Előterjesztés mellékelve van)

Szabó Mihály ismerteti a „Jakabszállás — közösségi szennyvizkezelés- KEOP
1.2.0/B/10-2010-0080 - mérnöki és műszaki ellenöri tevékenység” tárgyú
közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozataláról szóló
előterjesztést.

Szabó Mihály név szerinti szavazásra szólítja fel a testületi tagokat:
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Bukovszki Sándorné: igen
Cigányné Pál Terézia: igen
Dolog Ernő: igen
Kocsis István: igen
Konfár János: igen
Tánczos László: tartózkodott
Szabó Mihály: igen

A képviselő-testület 6 igen szavazattal és I tartózkodással, ellenszavazat
nélkül, név szerinti szavazással az alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő4estülete
3512013. (V. 13.) határozata
„Jakabszállás — közösségi szennyvízkezelés- KEOP-1 .2.OIB/1 0-201 0-0080 - mérnöki
és műszaki ellenőri tevékenység” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró
döntés meghozatala.

1. Az eljárás során érvényes ajánlatot tevő, ki nem zárt és alkalmasnak talált
ajánlattevők neve (székhelye), ajánlatuknak az elbírálás szempontja szerinti
tartalmi eleme:

Ajánlattevő neve (székhelye) Egyösszegű nettó ajánlati ár
(forintban meghatározva)

Grontmij Canor Kft.
1125 Budapest, Nógrádi u. 8. 24.200.000,- Ft

2. Az eljárás során érvénytelen ajánlatot tevő, alkalmatlan, a kizáró okok
hatálya alá nem tartozó ajánlattevők neve (székhelye), ajánlatuknak az elbírálás
szempontja szerinti tartalmi eleme:

__________________________________

Egyösszegű nettó ajánlati árAjanlattevo neve (szekhelye)

____________________________________

(forintban meghatarozva)
Kultúr-CAD Kft.

24250 000 - Ft1163 Budapest, Vulkán. u. 36.

Computerv GM Kft.
3100 Salgotarjan, Alkotmany u. 18.

3. Az előre meghatározott bírálati szempont szerint meghozott döntés alapján
az eljárás nyertese:
Grontmij CanorKft. (1125 Budapest, Nógrádi u. 8.)
Az ajánlatok elbirálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
4. A Képviselő-testület felkéri Szabó Mihály polgármestert, hogy a
közbeszerzési eljárást lezáró döntés értelmében a nyertes ajánlattevővel a
megbízási szerződést kösse meg.
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5. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
(Előterjesztés mellékelve van)

Szabó Mihály ismerteti a „Jakabszállás — közösségi szennyvizkezelés- KEOP
1.2.0/B/1O-2010-0080 - tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása’ tárgyú
beszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozataláról szóló előterjesztést.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal és I tartózkodással, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3612013. (V. 13.) határozata
„Jakabszállás — közösségi szennyvizkezelés- KEOP-1 .2.0/B/1 0-2010-0080 -

tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása’ tárgyú beszerzési eljárásban az
eljárást lezáró döntés meghozatala.

1. Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jakabszállás
Község szennyvízelvezetése és tisztitása szennyvizcsatorna hálózat és
szennyvíztisztító telep létesítésével” című projekt tájékoztatási és
nyilvánossági feladatainak ellátására a Marketing Ász Kft-t (6000 Kecskemét,
Tövis u. 60.) bízza meg.

2. A megbízási díj összege: 5.000.000,- Ft + AFA.
3. A Képviselő-testület felkéri Szabó Mihály polgármestert, hogy a beszerzési

eljárást lezáró döntés értelmében a nyertes ajánlattevővel a megbízási
szerződést kösse meg.

6. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
(Előterjesztés mellékelve van)

Szabó Mihály ismerteti a Jakabszállás-Fülöpjakab Köznevelési Intézményfenntadó
Társulás megszüntetéséről szóló előterjesztést.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3712013. (V.13.) határozata
A Jakabszállás-Fülöpjakab Kőznevelési Intézményfenntartó
Társulás megszüntetése.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy 2013. június 30. napjával közös
megegyezéssel megszünteti a Jakabszállás-Fülöpjakab
Köznevelési Intézményfenntartó Társulást és az általa
fenntartott Jakabszállás-Fülöpjakab Altalános Művelődési
Központot (Jakabszállás-Fülöpjakab AMK)
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal
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Szabó Mihály ismerteti a Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ
Megszüntetéséről szóló előterjesztést.

A képviselő-testület 7 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3812013. (V.13.) határozata
Jakabszállás-Fülöpjakab Altalános Művelődési Központ
megszüntetése.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy 2013. Június 30. napjával közös
megegyezéssel megszünteti a Jakabszállás-FülöpJakab
Altalános Művelődési Központot, melynek megszüntető
okiratát a határozat mellékletét képező tartalommal
Jóváhagyja.

Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal

Szabó Mihály ismerteti a Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának
jóváhagyásáról szóló előterjesztést.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
39/2013. (V. 13.) határozata

Jakabszállási Ovoda és Bölcsöde alapitó
okiratának jóváhagyása.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete többcélú köznevelési intézményi feladatok
ellátására 2013. július 1. napjától költségvetési
szervet alapít Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde
elnevezéssel. Az intézmény alapító okiratát a
határozat mellékletét képező tartalommal
jóváhagyja.

Felelős: Szabó Mihá)y polgármester
Határidő: azonnal

Szabó Mihály ismerteti Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének
megbizásáról szóló előterjesztést.
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A képviselő-testület 7 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
40/2013. (V. 13.) határozata
Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetőjének megbízása.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde intézmény vezetői
feladataival Ország Bélánét bízza meg 2013. Július 1.
napjától 2013. augusztus 31-ig.

Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: Azonnal

Szabó Mihály ismerteti a Jakabszállás Község Polgármesteri Hivatala Alapító
okiratának módosításáról szóló előterJesztést.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
41/2013. (V. 13.) határozata
Jakabszállás Község Polgármesteri Hivatala
Alapító okiratának módosítása.

Jakabszállás Község Önkormányzat képviselő-testülete Jakabszállás Község
Polgármesteri Hivatala alapító okiratát 2013. Július 1-től a következő pontokkal
módosítJa:
8.1 pontJába felveszi:

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
szakfeladatot.

8.1 pontJából törli: 889101 Bölcsődei ellátás
889102 Családi napközi
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó
egyéb szolgáltatások szakfeladatokat

Hatályon kívül helyezi (a bölcsődével kapcsolatos) 13. 14.
15. pontokat.
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Az alapító okiratot egységes szerkezetbe foglalva a
határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: Azonnal

Bejelentések:

Szabó Mihály bejelenti, hogy a települési önkormányzat lakosságszám alapján illeti
meg a támogatás az MöW.-ben, valamint a Kult. Tv-ben meghatározott könyvtári és
közművelödési feladatinak ellátásához. Nem ért egyet azzal, hogy e normatív a
költségvetésben 3,5 m Ft csak arra használható fel, amire a törvény előírja.
Mínuszos költségvetés esetén hogyan lesz pótolva a hiány? Közművelődési
feladatok (1997. évi CXL. Törvény) a települési önkormányzatok közművelődési
feladati címszó alatt a 76. 5-tól a 80. 5-ig van meghatározva.
Az írásban kért programot a Lokálpatrióták Egyesülete, a Jakabszállási Hírlevél lap
kiadója írásban benyújtotta. Szóbeli igényt jelentett be a Gyermeknap
megrendezéséhez az ÁMK képviselője Dolog Ernő igazgató, és a Lovas
Sportegyesület képviselője Konfár János a fogathajtó verseny megrendezéséhez. A
szóbeli bejelentés, illetve igénybejelentés alapján is dönthet a testület. Elmondja,
hogy 1/12 finanszírozás van, továbbá nem teljesen ismertek a 2013.évi kulturális,
közművelődési programok. Ennek figyelembe vételével javasolja, hogy mindhárom
egyesület, Illetve intézmény részesüljön 400-400 ezer Ft támogatásban. A jövöbeli
terveket elképzeléseket, programokat a következő testületi ülésen ismerteti.

Tánczos László véleménye szerint mindenki az egyéni érdekei megvalósítására
használja fel a támogatást.

Szabó György Róbert elmondja, hogy 2012. év decembere óta szervezik és
egyeztetik az időpontokat a Július végi utcabállal kapcsolatban. A jelenlegi
beadványban csak azok a költségek szerepelnek, amelyekre még nincs fedezet.
Véleménye szerint mind a három rendezvény falusi rendezvénynek számít. Az
‚Almom a család” is lehetőséget kap a szereplésre. A rendezvény résztvevői
próbálnak, készülnek a fellépésre, hogy minél színvonalasabb előadást
produkáljanak. Visszahívják a régi jakabszállási lakosokat is. Termékeket
kóstoltatnak. Az a céljuk, hogy minél színvonalasabb programok kerüljenek
megvalósításra.

Tánczos László véleménye szerint a szüreti felvonulás és bál volt az igazi
rendezvény.

Szabó György Róbert véleménye szerint ez Is igazi költségvetési rendezvény lesz.
A gyerekek is színvonalas műsort kapnak.

Cigányné Pál Terézia javasolja, hogy gyüjtsék össze valamennyi rendezvényt és
annak arányában legyen szétosztva a keret. Lovasnap pünkösdkor, gyereknap június
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1-jén, utcabál július végén, Iskola által szervezett bál, óvodai bálak. Javasolja a
rendelkezésre álló összeg időarányos szétosztását.

Tánczos László hangsúlyozza, hagy elsősorban önkormányzati rendezvényt
támogasson a testület.

Szabó Mihály felhívja a figyelmet, hogy a költségeket megfelelő számlával kell
igazolni.

Szabó Mihály: óvoda ünnepélyes átadása augusztusban, népfőiskola októberben,
idősek napja novemberben.

Kovács Bálint: év végi záró rendezvény.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
4212013. (V. 13.) határozata
Rendezvények támogatása.

Jakabszállás Község Önkormányzat képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 2013. évben támogatja a
május hónapban megrendezendő lovasnapot 400 e
Ft-al, a június hónapban megrendezésre kerülő
gyermeknapot 400 e Ft-al, valamint a július
hónapban megrendezendő utcabálat 400 e Ft-al.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: értelemszerűen.

Kovács Bálint megkérdezi, hogy az Ady E. utca és a Katona József utca
kereszteződésénél az 54. sz. főúWonalra felrajzolt záróvonalat hogyan értelmezik?

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szabó Mihály a testületi ülést bezárja.

Kmft.

$L (%j7j4 741J
Szabo Mihaly Hegedűs Öáborne
polgármester címzetes föjegyző
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Kézbesítési ív

a 2013. május 13-aj Képvisejő-testületi ülésre

(7

T,

Név Átvétel időpontja Aláírás
Bukovszki Sándorné U..,ot’b. 9S ID. -

Cigányné Pál Terézia 4s5’I- %t7/t( í” 7a
DologErnő 2oJa,.Áo.
Kocsis István 2a1’Z-% 1) (LO
Konfárjános ._DI3 -° —

Tánezos László q.n (3. 05. 0

Szabó Mihály wiS. o5i (Q.

Jakabszállás, 2013. május 10.



JELENLÉTI ÍV

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. május 13-án 16.30 órakor tartandó rendkívüli ülésére

F

41-c t..2 4.. j...

L

1. Bukovszki Sándorné

2. Cigányné Pál Terézia

3. Dolog Ernő

4. Kocsis István

5. Konfár János

6. Tánczos László

7. Szabó Mihály polgármester

MEGHÍVOTTAK:

8. Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző

. kts..2A 6/.

10. 7.!!Y
11. J)t
12.

13.

14.

15.

16.



WE gifíVó
Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. május 13-án hétfőn 16.30 órai kezdettel
rendkívüli képviselő-testületi ülést tart a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében,

melyre meghivom.

Napirendi pontok:

1. A Halasvíz Kit Kalocsaviz Kü és Kőrösvíz Kit egyesülésével kapcsolatban az egyes
víziközmű társaságot tualjdonosai által meghozandó döntés.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

2. Jakabszállás Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

3. „Jakabszállás — közösségi szemMzkezelés- KEOP-1.2.0/B/l0-2010-0080 -

projektmenedzsment” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés
methozatala.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

4. „Jakabszállás — közösségi szennyvízkezelés- KEOP-l.2.0/B/10-2010-0O80 - mérnöki és
műszaki ellenöri tevékenység” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés
meghozatala.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

5. ‚Jakabszállás — közösségi szeimyvízkezelés- KEOP-l.2.0/B/10-2010-0080 - tájékoztatási
és nyilvánossági feladatok ellátása” tárgyú beszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés
meghozatala.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

6. Egyéb bejelentések.

Jakabszállás. 2013. május 10.

Si
polgármester

Jakabszállás Község Polgármestere
6078. Jakabszállás. Petöfl Sándor u. 14.

:76/58180O Fax: 76/581-802
0620/3234-031

e-mail: hivataljakabsza1las.hu



Előterjesztés

a Képviselő-testület 2013. május 13-aj ülésének
1. napirendi pontjához

TárEv: A Halasviz Kü.. Kalocsavíz KR. Kőrösvíz Kü. egyesülésével kapcsolatban az egyes
viziközmű társaságok tulajdonosai által meghozandó képviselőtestületi határozatokról.

Tiszte]t Képviselő-testület!

A Halasvíz Kü., a Kalocsavíz Kit és a Kőrösvíz Kü. tulajdonosai mint önkormányzatok
képviselőtestületi döntést hoznak az érintett társaságok egyesüléséről, összeolvadásáról,
valamint arról, hogy az egyesüléssel létrejövő gazdasági társaság látja cl területükön a
viziközmű szolgáltatást.
A törvényi létszámot Igy tudjuk biztosítani több, mint 180.000 lakos egyenértékkel a törvény
150.000 lakossági egyenérték határnál húzza meg a vonalat.
Az egyesülés nem von maga utás például vízdíj emelést stb. A kilépést is törvény
szabályozza, amely 8 hónap.
Az elmúlt testületi ülésen kiosztottam egy tájékoztatót, ami lényegileg nem változott.
Javaslom. hogy az alábbi határozat tervezetet fogadjuk el.

Jakabszállás, 2013. május 9.

Sy
polgármester

Jakabszállás Község Polgármestere
6078. Jakabszállás. Petöfl Sándor u. 14.

76/581-800. Fax: 76/581-802
0620/3234-031

e-mail: hivatal®jakabszallas.hu



Határozati javaslat:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének

12013.

(V. 13.) határozata
A Halasviz KR, a Kalocsavíz KR, a Körösvíz Kü. egvesülésével kapcsolatban az egyes
viziközmű társaságok tulajdonosai által meghozandó képviselőtestületi határozawkról.

Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy mint a Kőrösviz Kft. 3.400.000 Ft
névértékű űzletrészének tulajdonosa támogatja Halasviz
Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi Út 5.), Kalocsaviz Kft. (6300
Kalocsa, Hősök u. 38.),Kőrösviz Kft. (6200 Kiskőrös,
Dózsa György u. 43.) társasások összeolvadással
megvalósuló egyesülését, ennek érdekében a Kőrösviz
Kft. ügyvezetése által összehívott érintett társaságok
egyesüléséröl döntő taggyűlésen szavazati jogát Úgy
gyakorolja, hogy megszavazza 31 érintett társaságok
összeolvadással megvalósított egyesülését. A képviselő
testület felhatalmazza Szabó Mihály polgármestert, hogy a
Kőrösviz Kft. taggyűlésén részt vegyen és tulajdonosi
képviselet ellátása során akképpen szavazzon, hogy az
előterjesztésnek megfelelően megszavazza a Halasvíz
Kft., Kalocsavíz Kft., Kőrösviz Kft. összeolvadással
megvalósuló egyesülését.

Jakabszállás Község Önkormányzata úgy dönt, hogy a
Halasvíz Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.), Kalocsavíz
Kft. (6300 Kalocsa, Hősök u. 38.), Kőrösvíz Kft. (6200
Kiskőrös, Dózsa György u. 43.) társaságok
összeolvadással megvalósuló egyesülésével létrejövő
gazdasági társaság lássa el — mint jogutód gazdasági
társaság — az önkormányzat területén az egészséges
ivóvíz ellátást szolgáló viztermelő, vízkezelő, tároló,
elosztó létesítmények és berendezések üzemeltetését, az
önkormányzattal megkötött közszolgáltatási és
vagyonkezelési/bérleti szerzödés alapján. A Képviselő
testület felhatalmazza Szabó Mihály polgármestert, hogy
az összeolvadással megvalósuló egyesülést követően
létrejövő gazdasági társasággal a viziközmű szolgáltatásra
és vagyonkezelésre vonatkozó szerződést aláírja.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: 2013. május 31.



Előterjesztés

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 13-i ülésére

TárEv: Jakabszállás Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve.

Tisztek Képviselő-testület!

Magyarország Alaptörvénye 38. cikkében rögzíti, hogy az állam ás a helyi önkormányzat
tulajdona nemzeti vagyon.
A nemzeti vagyon-ól szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) L (1)
bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyon a nemzeti vagyon
részét képezi. A helyi önkormányzat vagyona tekintetében a tulajdonost megillető jogok
gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik, a vagyonnal kapcsolatos egyes jogosítványok
más részére történő átengedés feltételeit és módját az Nvw állapítja meg. A törvény 9. (1)
bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben,
valamint az Nvtv. 7. (2) bekezdésében meghatározottak értelmében kö2ép- ás hosszú távú
vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni. Az Nvtv. 7. * (2) bekezdése alapján: „A nemzeti
vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeketésének megfelelő, az állam, az
önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok
ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes
elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos müködtetése. értékének megőrzése,
állagának védelme. értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy
a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak
elidegenítése.” A terv elkészítésére a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a BKB/001/3448-
112013. számú felhívásában 2013. június 14-ig adott határidőt.

I. Jakabszállás Község Önkormányzat középtávú vagyongazdálkodási terve 2013-2015.
évre vonatkozóan:

a) Az önkormányzati vagyonnal — mint a nemzeti vagyonnal — felelős módon,
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó,
elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos
működtetés. az önkormányzati vagyon értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelö
használata. hasznosítása gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak
elidegenítése.
c) Az önkormányzati vagyon fejlesztésének céljait a képviselő-testület döntései és az éves
költségvetési rendelet határozza meg, a megvalósítás elsődlegesen pályázati forrásból
valósítható meg.
d) az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának
célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása.

A hasznosítás formái:

1. A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése
2. Használatba adása, bérbeadása
3. Onkormányzati vagyontárgyakkal vállalkozási tevékenység folytatása



1. A van-von értékesítése
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítésénél az önkormányzat vagyonáról szóló
8/1995. (XI. 15.) önkormányzati rendelet, valamint a magasabb szintű jogszabályokban
foglaltak szerint kelt eljárni, figyelemmel az önkormányzat nemzeti vagyonnal való felelős
módon történő gazdálkodására. A vagvonértékesitésből származó bevétel elsősorban
fejlesztési kiadások, beruházások önerejének biztosításául szolgál.

2. Használatba adás, bérbeadás
a) A lakás és nem lakás célú helyiségek hasznosításáról a képviselő-testület dönt.
b) A bérlet útján nem hasznosított ingatlas esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb
ideig legyen kihasználatlan állapotban.

3. Vállalkozás folytatásával történő vawvonhasznositás
a) Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhető vagyonnal vállalkozási tevékenység
folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. Az
önkormányzat csak olyan átlátható gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben
felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
b) Az önkormányzati feladat változások miatti önkormányzati vagyonban bekövetkező
változásokat követően a közfeladatok ellátását szolgáló vagyon hasznosítását felül kell
vizsgálni, törekedve a maximális kihasználtsáa, a gazdaságos üzemeltetésre, a felesleges
vagyontárgyak értékesitésére.
c) Az önkormányzat vagyonában várható változások nyomon követése érdekében kiemelt
figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás akwalizálására.
d) Az Önkormányzat elősegíti a munkahelyteremtő vállalkozások letelepítését, arra alkalmas
terület biztositásával.

II. Jakabszállás Község Önkormányzatának hosszú távú vagyongazdálkodási terve
2013-2020. évre vonatkozóan:

a) A hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási
terv.
b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú
működési stabilitás biztosítása érdekében.
c) Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak (közegészségügyi, szakmai
stb.) való megfelelés, az energiatakarékos üzemelés, az ellátás színvonalának emelése
érdekében — elsősorban pályázati források igénybevételével — korszerűsiteni kell.
d) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés. illetve a kiadáscsökkentés mellen szem előtt
kell tartani, hogy ne vagyonfelélést eredményezzen. A piaci helyzet ismeretében évente felül
kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket.
e) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására,
megújítására, illetve beruházásra kell fordítani.
1) Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális kihasználására
kell törekedni.
g) Cél minden önkormányzati intézmény energiahatékonyságának növelése. Az
önkormányzati intézmények energiatakarékosságának növelése.

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Határozat-tervezet



...12013. (...) öh
Jakabszállás Község Önkormányzat közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terve.

I. Jakabszállás Község Önkormányzat középtávú vagyongazdálkodási terve 2013-2015.
évre vonatkozóan:

a) Az önkormányzati vagyonnal — mint a nemzeti vagyonnal — felelős módon,
rendeltetésszerüen kell gazdálkodni.
b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó,
elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos
működtetés, az önkormányzati vagyon értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő
használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak
elidegenítése.
c) Az önkormányzati vagyon fejlesztésének céljait a képviselő-testület döntései és az éves
költségvetési rendelet határozza meg, a megvalósítás elsődlegesen pályázati forrásból
valósítható meg.
d) az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasrosításának
célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása.

A hasznosítás formái:

4. A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése
5. Haszná]atba adása, bérbeadása
6. Onkormányzati vagyontárgyakkal vállalkozási tevékenység folytatása

1. A vaavon értékesítése
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítésénél az önkormányzat vagyonáról szóló
8/1995. (XI. 15.) önkormányzati rendelet, valamint a magasabb szintű jogszabályokban
foglaltak szerint kell eljárni, figyelemmel az önkormányzat nemzeti vagyonnal való felelős
módon történö gazdálkodására. A vagyonértékesítésből származó bevétel elsősorban
fejlesztési kiadások, beruházások önerejének biztosításául szolgál.

2. Használatba adás, bérbeadás
a) A lakás és nem lakás célú helyiségek hasznositásáról a képviselő-testület dönt.
b) A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kel] arra, hogy minél rövidebb
ideig legyen kihasználatlan állapotban.

3. Vállalkozás folytatásával történő vayonhasznosítás
a) Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhető vagyonnal vállalkozási tevékenység
folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. Az
önkormányzat csak olyan átlátható gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben
felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájámlásának mértékét.
b) Az önkormányzati feladat változások miatti önkormányzati vagyonban bekövetkező
változásokat követően a közfeladatok ellátását szolgáló vagyon hasznosítását felül kell
vizsgálni, törekedve a maximális kihasználtságra, a gazdaságos űzemeltetésre, a felesleges
vagyontárgyak értékesítésére.



c) Az önkormányzat vagyonában várható változások nyomon követése érdekében kiemelt
figyelmet kel] fordítani a vagyon-nyilvárnanás aktualizálására.
d) Az Önkormányzat elősegíti a munkahelyteremtő vállalkozások letelepitését, arra alkalmas
terület biztosításával.

II. Jakabszállás Község Önkormányzatának hosszú távú vagyongazdálkodási terve
2013-2020. évre vonatkozóan:

a) A hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási
terv.
b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú
működési stabilitás biztosítása érdekében.
c) Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak (közegészségügyi, szakmai
stb.) való megfelelés, az energiatakarékos üzemelés, az ellátás színvonalának emelése
érdekében — elsősorban pályázati források igénybevételével — korszerűsíteni kell.
d) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem előtt
kell tartani, hogy ne vagyonfelélést eredményezzen. A piaci helyzet ismeretében évente felül
kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket.
e) A vagyonhasznositás bevételeit minél nagyobb arásyban a vagyontárgyak megóvására,
megújítására, illetve beruházásra kell fordítani.
D Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális kihasználására
kell törekedni.
g) Cél minden önkormányzati intézmény energiahatékonyságának növelése. Az
önkormányzati intézmények energiatakarékosságának növelése.

Felelős: Képviseló-testület
Határidő: 2013. Június 14.

Jakabszállás, 20]3. május 6.

Sza ó ihály \J
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. május 13. napján tartandó rendkívüli ülésére

TárEv: „Jakabszállás — közösségi szennyvízkeze]és- KEOP-1.2.0/B/10-2010-0080 -

projektmenedzsment” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozatala.

Tisztelt Képviselő-testük!!

Jakabszállás Község Önkormányzata (6078 Jakabszállás, Petőű S. u. 14.), .Jakabszállás —

közösségi szennyvízkezelés- KEOP-l.2.0/B/l0-2010-0080 - projektmenedzsment” tárgyban 2013.
április 8-án közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása és
dokumentációja három ajánlattevő részére került megküldésre.

Az ajánlatok felbontása 2013. április 23-án 10:30 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében
megtörtént.

Ajánlatot az alábbi ajánlanevök nyújtottak be:

1. sz. ajánlat:
Dóka-Consulting Kik. (6000 Kecskemét, Babér u. 16.)
Ajánlati ár (nettó Ft): 24.475.000,- Ft

2. sz. ajánlat:
Eurotime Development Kik. (6000 Kecskemét, Tordai. u. 7.)
Ajánlati ár (nettó Ft): 24.400.000,- Ft

3. sz. ajánlat:
EU-LangBt. (3535 Miskolc, Székely utca. 17.)
Ajánlati ár (nettó Ft): 24.435.000,- Ft

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban a tárgyalások megkezdése előtt döntést kell hozni az
ajánlattevők alkalmasságáról, illetve alkalmatlanságáról, valamint a kizáró okok esetleges
fennállásáról. Közbensö döntését a tárgyalások megkezdése előtt ajánlatkérő meghozta. Ennek
megfelelően:

Alkalmas, és a kizáró okok hatálya alá nem tartozó ajánlattevök:
- Dóka-Consulting Kik. (6000 Kecskemét1 Babéru. 16.)
- Eurotime Development Kik. (6000 Kecskemét. Tordai u. 7.)

Alkalmatlan, illetve a kizáró okok hatálya alá nem tartozó ajánlanevők:
- EU-Lang Bt. (3535 Miskolc, Székely utca. 17.) a Kbt. 74.* (1) bekezdés e) pontja alapján,

mert
1. Az ajánlat csak 1 db eredeti példányban került benyújtásra.
2. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. (1) bekezdés ke) pontja tekintetében hiányos, mert

nem került megjelölésre, hogy ajánlattevő nem szabályozott tőzsdén jegyzett cég, vagy
sem.

3. Ajánlattevő nyilatkozata a közbeszerzés tárgya szerinti forgalmáról hiányzik.
4. Ajánlattevő referencia-nyilatkozata a 310/2011 (XII.23.) Kormányrendelet 15.* (3)

bekezdés a) pont alapján hiányzik.



5. Az ajánlat cd/dvd mellékleten nem került benyújtásra.

2013. április 30-án 11 órakor tárgyalásra került sor, amelyen egyik ajánlanevő sem jelent meg, igy
az alap ajánlatok tekintetében állt be az ajánlati kötöttség, és ezek az ajánlatok képezik az értékelés
alapját.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „Jakabszállás — közösségi szeimyvizkezelés- KEOP
1 .2.0/B!l 0-2010-0080 - projektmenedzsment” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság
írásbeli szakvéleménye és döntési javaslata alapján, név szerinti szavazással, hozza meg az eljárást
lezáró döntést.

Határozati javaslat:

Jakabszállás Közsé Önkormányzat Képviselő-testületének
.i2013. (V ) határozata
‚Jakabszállás — közösségi szennyvízkezelés- KEOP-l .2.0!B/l 0-2010-0080 - projektmenedzsment”
tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozatala.

1. Az eljárás során érvényes ajánlatot tevő, Id nem zárt és alkalmasnak talált ajánlattevők
neve (székhelye), ajánlatuknak az elbírálás szempontja szerinti tartalmi eleme:

Ajánlattevő neve (székhelye) Egyösszegű nettó ajánlati ár
(forintban_meghatározva)

Eurotime Development KIt
6000 Kecskemét, Tordai u. 7.

24.400.000,- Ft

Dóka-Consulting Kit
6000 Kecskemét. Babéru. 16.

24.475.000,- Ft

2. Az eljárás során érvénytelen ajánlatot tevő, alkalmatlan, a kizáró okok hatálya alá nem
tartozó ajánlattevők neve (székhelye), ajánlatuknak az elbírálás szempontja szerinti tartalmi
eleme:

Ajánlattevű neve (székhelye) Egyösszegű nettó ajánlati ár
(forintban meghatározva)

EU-Lang Bt.
3535 Miskolc, Székely utca. 17.

24.435.000,- Ft

3. a) Az előre meghatározott bírálati szempont szerint meghozott döntés alapján az eljárás
nyertese:
Eurotime Development Kit (6000 Kecskemét, Tordai u. 7.)
Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az Eurotime
Development Kit ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást.
b) A nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és ajánlata kiválasztásának indoka:
Dóka-Consulting Kit (6000 Kecskemét, Babér u. 16.)
Következő legkedvezőbb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
4. A Képviselő-testület felkéri Szabó Mihály polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárást
lezáró döntés értelmében a nyertes ajánlattevővel a megbízási szerződést kösse meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges. r
Jakabszállás, 2013. május 10.

szabó Mihály
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. május 13. napján tartandó rendkívüli ülésére

TárEv: „Jakabszállás — közösségi szennyvízkezelés- KEOP-1.2.OIB/l0-2010-0080 - mérnöki
és műszaki ellenőri tevékenység” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés
meghozatala.

Tisztelt Kép viselő-testület!

Jakabszállás Község Önkormányzata (6078 Jakabszállás. Petöfl S. u. 14.).,,Jakabszállás —

közösségi szeimyvízkezelés- KEOP-1.2.0/B/10-2010-0080 - mérnöki és műszaki ellenöri
tevékenység” tárgyban 2013. április 8-án közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívása és dokumentációja három ajánlattevő részére került
megküldésre.

Az ajánlatok felbontása 2013. április 23-án 10:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal
tárgyalótermében megtörtént.

Ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:

1. sz. ajánlat:
Grontmij Canor Kit (1125 Budapest, Nógrádi u. 8.)
Ajánlati ár (nettó Ft): 24.500.000,- Ft

2. sz. ajánlat:
Kultúr-CAD Kh. (1163 Budapest, Vulkán u. 36.)
Ajánlati ár (nettó Ft): 24.250.000,- Ft

3. sz. ajántat:
Computerv GM Kit. (3100 Salgótaiján, Alkotmány u. 18.)
Ajánlati ár (nettó Ft): 24.400.000,- Ft

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban a tárgyalások megkezdése előtt döntést kell hozni
az ajánlattevők alkalmasságáról, illetve alkalmatlanságáról, valamint a kizáró okok esetleges
fennállásáról. Közbenső döntését a tárgyalások megkezdése előtt ajánlatkérö meghozta.
Ennek megfelelöen:

Alkalmas, és a kizáró okok hatálya alá nem tartozó ajérlattevők:

- Grontmij CanorKü. (1125 Budapest, Nógrádi u. 8.)

Alkalmatlan, illetve a kizáró okok hatálya alá nem tartozó ajánlattevök:

- Kultúr-CAD Kit (1163 Budapest, Vulkán u. 36.) a Kbt. 74.* (1) bekezdés e) pontja
alapján, mert



1. Ajánlattevö nyilatkozata a Kbt. 56. * (1) bekezdés kc) pontja tekintetében hiányos,
mert nem került megjelölésre, hogy ajánlattevő nem szabályozott tőzsdén jegyzett
cég, vagy sem.

2. Kiss Norbert nyilatkozata a rendelkezésre állásról hiányos, mert nem tartalmazza a
tanúk adatait és aláírását.

3. Felhős Koppány nyilatkozata a rendelkezésre állásról hiányos, mert nem
tartalmazza a tanúk adatait és aláírását.

- Computerv CM Kit (3100 Salgótaiján, Alkotmány u. 18.) a Kbt. 74. (1) bekezdés d)
és e) pontja alapján, mert
1. Bózvári József szakmai önéletrajzából nem állapítható meg a megkövetelt S év.

FIDIC szerződéses feltételek szerint megvalósuló építési szerződés
lebonyolításábasi FIDIC szerinti mérnökként és/vagy helyetteseként és/vagy
műszaki ellenőrként szerzett szakmai tapasztalat.

2. Horváth Csaba szakmai önéletrajzából nem állapítható meg a megkövetelt 2 év,
FIDIC szerződéses feltéte]ek szerint megvalósuló építési szerződés
lebonyolításában FIDIC szerinti mérnökként és/vagy helyetteseként és/vagy
műszaki ellenőrként szerzett szakmai tapasztalat.

3. A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó
nyilatkozata szintén ellentmondást tartalmaz. A Computerv CM Kit, mint
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet is nyilatkozik, ami ellentmond azzal,
hogy a Computerv UM Kik. az ajánlattevő. Ajánlattevő nem oldotta fel az
ellentmondást.

2013. április 30-án 10 órakor tárgyalásra került sor, amelyen a Grontmij Canor Kit
ajánlattevö alábbiak szerint módosította ajánlatát:

Ajánlati ár (nettó Ft): 24.200.000,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „Jakabszállás — közösségi szeanyvízkezelés
KEOP-l.2.0/B/lO-20l0-0080 - mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység” tárgyú
közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye és döntési javaslata
alapján, név szerinti szavazással, hozza meg az eljárást lezáró döntést.

Határozati javaslat:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
../2013. (V ) határozata
„Jakabszállás — közösségi szeimyvizkezelés- KEOP-1.2.0/B/l0-2010-0080 - mérnöki és
műszaki ellenöd tevékenység” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés
meghozatala.

1. Az eljárás során érvényes ajánlatot tevő, ki nem zárt és alkalmasnak talált
ajánlattevők neve (székhelye), ajánlatuknak az elbírálás szempontja szerinti tartalmi
eleme:

Ajánlattevő neve (székhelye)
Egyösszegű nettó ajánlati ár
(forintban meghatározva)

Grontmij Canor Kit
1125 Budapest, Nógrádi u. 8.

24.200.000,- Ft



Ajánlattevő neve (székhelye) Egyösszegü nettó ajánlati ár
(forintban_meghatározva)

Kultúr-CAD KR
1163 Budapest, Vulkán. u. 36.

24.250.000,- Ft

Computerv GM KR
3100 Salgótaiján, Alkotmányu. 18.

24.400.000,- Ft

3. M előre meghatározott bírálati szempont szerint meghozott döntés alapján az eljárás
nyertese:
Grontmij Canor Kü. (1125 Budapest, Nógrádi u. 8.)
Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
4. A Képviselő-testület felkéri Szabó Mihály polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárást
lezáró döntés értelmében a nyertes ajánlattevővel a megbízási szerződést kösse meg.

Határidő: Azoniial
Felelős: Polgármester
A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Jakabszállás, 2013. május 10.

Szabó MitfáIy
polgármester

2. Az eljárás során érvénytelen ajánlatot tevő, alkalmatlan, a kizáró okok hatálya alá
nem tartozó ajánlattevők neve (székhelye), ajánlatuknak az elbírálás szempontja szerinti
tartalmi eleme:



ELŐTERJESZTÉS

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. május 13. napján tartandó rendkívüli ülésére

TárEv: „Jakabszállás — közösségi szemyvízkezelés- KEOP-l.2.0/B/10-2010-0080 -

tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása” tárgyú beszerzési eljárásban az eljárást
lezáró döntés meghozatala.

Tisztelt Kép viselő-testület!

Jakabszállás Község Önkormányzata (6078 Jakabszállás, Petőfl S. u. 14.), ‚Jakabszállás —

közösségi szeanyvizkezelés- KEOP-l.2.0!B!lO-20l0-0080 - tájékoztatási és nyilvánossági
feladatok ellátása” tárgyban 2013. április 20-án beszerzési eljárást indított. Az ajánlatkérés
három cég részére került megküldésre.

Ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:

1. sz. ajánlat:
Pixel Maimfaktúra Kit (6000 Kecskemét, Damjanich u. 1. 111/7.)
Ajánlati ár (nettó Ft): 5.945.000,- Ft

2. sz. ajánlat:
Epíö és Hír Bt. (6044 Kecskemét. Urihegy 144/C)
Ajánlati ár (nettó Ft): 6.170.000,- Ft

3. sz. ajánlat:
Marketing Asz Kit (6000 Kecskemét, Tövis u. 60.)
Ajánlati ár (nettó Ft): 5.000.000,- Ft

Mindhárom ajánlat érvényes, rendelkezik az előírt referenciával.
Az elbírálás alapja a legalacsonyabb ellenszolgáltatás kiválasztása.

A beadott három, érvényes ajánlat közül a Marketing Ász Kit (6000 Kecskemét, Tövis u.
60.) ajánlata tartalmazza a )ealacsonyabb összegű ellenszolgáltatást.

Az eljárás nyertesének javasolt ajánlanevő a fentiek alapján:

Marketing Ász JUt. (6000 Kecskemét, Tövis u. 60.)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „Jakabszállás — közösségi szennyvízkezelés
KEOP-l .2.0(B/I0-20 tO-0080 - tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása” tárgyú
beszerzési eljárásban hozza meg az eljárást lezáró döntést.



Határozati javaslat:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.J2013. (%T 13) határozata
„Jakabszállás — közösségi szennyvizkezelés- KEOP-1.2.O/B!l0-2010-0080 - tájékoztatási és
nyilvánossági feladatok ellátása” tárgyú beszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés
meghozatala.

1. Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jakabszállás Község
szennyvízelvezetése és tisztítása szennywízcsatoma hálózat és szennyvíztisztító telep
létesítésével” című projekt tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátására a
Marketing Ász Kik-t (6000 Kecskemét, Tövis u. 60.) bízza meg.

2. A megbízási díj összege: 5.000.000,- Ft + AFA.
3. A Képviselő-testület felkéri Szabó Mihály polgármestert, hogy a beszerzési eljárást

lezáró döntés értelmében a nyertes ajánlanevővel a megbízási szerződést kösse meg.

Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Jakabszállás, 2013. május 10.

polgármester



ELŐTERJESZTÉS
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 13-án tartandó

rendkívüli ülésére.

Tárwv: I. A Jakabszállás-Fülöpjakab Köznevelési Intézményfeniitartó Társulás
megszüntetése.
II. Az óvodai, közmüvelődési. könyvtári feladatok további ellátási formája.

I. Az önkormányzati rendszer megújításának lényeges eleme a társulási rendszer átalakítása,
mely a következő jogszabályokon alapul:

2012. Január l-jén hatályba lépett az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pontja a szabad
társulás elvéről.

2013. Január l-jén hatályát vesztette a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmüködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény és a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény. Ugyanakkor hatályba lépett a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) IV.
fejezete a helyi önkormányzatok társulásairól.

Önmagában az, hogy a támlási törvények hatályukat vesztették, nem szünteti meg semmilyen
társulás létét. Az Mötv. IV. fejezete az a kötelező előírás, amelytől 2013. július 1-től nem
lehet eltérni. A társulás tagjai szabadon dönthetnek a megszüntetésről, módositásról.
kiválásról. Egyetlen törvényi korlát, hogy nem lehetnek ellentétesek az Möw. IV. fejezetével.
A társulások fenntartásának ösztönzése azonban állami szinten a — korábbiaktól eltéröen —

nem vMósul meg.

Mivel 2013, Január 1-től az általános iskolai feladatellátás ilyen formában való működtetése
már megszűnt, a társulás lényegét tekintve kiüresedett. A társulás Jogi személyiséggel
rendelkező társulássá alakítása nem lenne célszerü. A társulás megszűnése esetén a közösen
ellátott feladatok elvégzésének kötelezettsége „visszaszáll” az egyes települési
önkormányzatokra, mivel a társulásban ellátott kötelező önkormányzati feladatokat a
településeknek a jövőben is biztosítani kell. Az Aht. 11. (1) bekezdése alapján az alapító
szerv jogosult a költségvetési szervet jogutóddal vagy jogutód nélkül megszüntetni.

Fentiekre figyelemmel javaslom, hogy a képviselő-testület döntsön a társulás 2013. június 30.
napjával történő megszüntetéséről a társulási megállapodás 5.5.1 pontja alapján közös
megegyezéssel a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többségű döntésével.

Határozati javaslat

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
/2013. (V.13.) határozata

A Jakabszállás-Fülöpjakab Köznevelési Intézményfenntartó
Társulás megszüntetése.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Úgy dönt, hogy 2013. június 30.
napjával közös megegyezéssel megszünteti a Jakabszállás-Fülöpjakab Köznevelési
Intézményfenntartó Társulást és az általa fenntartott Jakabszállás-Fülöpjakab Altalános
Művelődési Központot (Jakabszállás-Fülöpjakab AMK)



Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal

Határozati Javaslat

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
/2013. (V.133 határozata

Jakabszállás-Fülöpjakab Altalános Müvelödési Központ
megszüntetése.

Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ megszüntetö okiratát a határozat
mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal

11. Tekintettel arra, hogy a társulás megszüntetésével a feladatellátás szervezeti kérdése nem
oldódik meg, javaslom az óvodai és a bölcsődei ellátásra többcélú közös igazgatású
köznevelési intézmény alapítását. A közművelődési és könyvtári feladatok ellátását pedig a
Polgármesteri Hivatal alapító okiratában javaslom szakfeladatként szerepeltetni. A
létrehozásra kerülő többcélú közös igazgatású köznevelési intézmény vezetői állására
pályázatot kell kiírni. A feladatok megoldására a következő határozat-tervezeteket javaslom
elfogadásra.

Határozati javaslat

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
/2013. (V.133 határozata

Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde alapító
okiratának jóváhagyása.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete többeélú közrievelési intézményi
feladatok ellátására 2013. július 1. napjától költségvetési szervet alapít Jakabszállási Ovoda és
Bölcsőde elnevezéssel. Az intézmény alapító okiratát a határozat mellékletét képező
tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: Azoimal

Határozati javaslat

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
/2013. (V.13.) határozata

Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde
intézményvezetőjének megbízása.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde
intézmény vezetői feladataival Ország Bélánét bízza meg 2013. július 1. napjától 2013.
augusztus 31-ig.

Felelős: Szabó Mihály polgármester



Határidő: Azoimal

Határozati javaslat

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
/2013. (V.13.) határozata

Jakabszállás Község Polgármesteri Hivatala
Alapító okiratának módosítása.

Jakabszállás Község Önkormányzat képviselő-testülete Jakabszállás Község Polgármesteri
Hivatala alapító okiratát 2013. július 1-től a következő pontokkal módosítja:
8.1 pontjába felveszi:

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
szakfeladatot.

8.1 pontjából törli: 889101 Bölcsődei ellátás
889102 Családi napközi
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb
szolgáltatások szakfeladatokat

Hatályon kívül helyezi (a bölcsődével kapcsolatos) 13. 14. 15.
pontokat.

Az alapító okiratot egységes szerkezetbe foglalva a határozat
mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: Azonnal

Jakabszállás, 2013. május 13.

polgármester



Megszüntető Okirat

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Jakabszállás, Petöfl S. u. 14.) és
Fülöpjakab Község Onkormányzat Képviselö-testülete (Fülöpjakab, Alkotmány ii 1.) az
államhánartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Aht.) 11. (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, fgyelemme1 az Aht. 11. rendelkezéseire és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Kormány rendelet
(továbbiakban Avr.) 34. (2)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezésekre az alábbi
tartalommal az alábbi megszüntető okiratot adja ki:

A me2szüntetésre kerülő költsé2vetési szerv: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános
Művelődési Központ

Székhelye: 6078 Jakabszállás, Tavasz utca 6.

Székhelyén kívüli további telephelyei: Fülöpjakab, Alkotmány u. 20.
Jakabszállás, Petöfl S. u. 13.
Jakabszállás, Kun u. 2.

Meszüntető szerveinek meEnevezése. székhelye:
Jakabszállás Község Onkormányzat Képviselő-testülete

6078 Jakabszállás. Petőfl S. u. 14.
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete

6116 Fülöpjakab, Alkotmányu. 1.

A meszűnés módja: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 11. *-a
alapján: általános outód1ással történő megszüntetés átalakitással: ezen belül különválás.

A me2szűnés időpontja: 2013. június 30.

A mc2szüntetés oka: a közfeladat más módon hatékonyabban teljesíthető

Közfeladatok jövőbeni !látása:
a. Jakabszállás Község Onkormányzat Képviselő-testülete a közfeladat jövőbeni ellátására
általános jogutódként önállóan működő költségvetési intézményt alapít az alábbi
megnevezéssel: Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde

székhelye: 6078 Jakabszállás, Tavasz u. 6.

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai és közétkeztetési közfeladat
jövöbeni ellátását Fülöpjakab Község Önkormányzata által látja el.

Jakabszállás Község Önkormányzat képviselő-testülete a könyvtári és közművelődési
tevékenységét, művelődési ház fenntartását Jakabszállás Község Polgármesteri Hivatala által
látja el.

b. A közfeladat jövőbeni ellátásához szükséges köztulajdon meahatározása. A Jakabszállás
Fülöpjakab Altalános Művelődési Központ közfeladati ellálásál szolgáló ingatlanok:
Jakabszállás, Tavasz u. 6. sz. alatti ingatlan a Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde, míg a
Fülőpjakab, Alkotmány u. 20. szám alatti ingatlan (óvoda) Fülöpjakab Község Onkormányzat
használatába kerülnek.



c.A kö1tsévetési szervénél fo1alkoztatottakkal ka,csolatos munká]tatói intézkedések
meghatározása. a határidők kijelölése. a közfeladatokat a továbbiakban ellátó szervek részéről
történő továbbfolalkoztatás lehetösée: a megszüntetésre kerülö költségvetési szerv összes
foglalkoztatottjának a jogviszonya — beleegyezésük esetén — a jogutód költségvetési
szervekhez kerülnek áthelyezésre. jogviszonyuk folyamatosnak miQősül. Az áthelyezéseket
folyamatosan, de legkésőbb a nyilvántartásba vételröl szóló döntés kézhezvételét követö 15
napon belül végre kell hajtani.

KöteIezettsé vállalás rendje:
A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv 2013. június 30-ig vállalhat kötelezettséget és
lehet jogosultságok alanya, korlátozás nélkül.

Záradék: A Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ megszüntető okiratát
Jakabszállás Község Onkormányzat Képviselő-testülete /20 13. számú határozatával
hagyta jóvá.
A Jakabszállás-Fűlöpjakab Altalános Művelődési Központ megszüntető okiratát Fülőpjakab
Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2013. számú határozatával hagyta jóvá.

Jakabszállás, 2013. május 13. Fülöpjakab, 2013. május 14.

Szabó Mihály Csáki Béla
polgármester polgármester



Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. május 13-i ülésére

Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde
Alapító Okirata

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. Kormányrendelet 5. (1)-(2) bekezdései, valamint a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja
ki:

1. A költségvetési szerv neve: Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde

2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Tavasz utca 6.

3. Intézményegysége: Jakabszállási Óvoda

4. Tagintézménye: Jakabszállási Bölcsőde

5. A székhelyén kívüli további működési helye, telephelye:
- Jakabszállás, Ady Endre utca 5. - bölcsöde

6. Jogelődjének megnevezése, székhelye:
Jakabszállás-Fülöpjakab Altalános Művelődési Központ, 6078 Jakabszállás, Tavasz utca 6.

7. Az intézmény típusa a köznevelési törvény szerint: többcélú közös igazgatású
köznevelési intézmény, amely óvodai nevelést és csatolt feladatként bölcsődei ellátást
biztosít.

8. Közfeladata: óvodai nevelés, bölcsődei nevelés

9. Az intézmény OM azonosító száma:

10. Az intézmény tönsszáma:

11. Alapító neve és székhelye: Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6078 Jakabszállás Petöfi Sándor utca 14.

12. Fenntartó neve és székhelye: Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6078 Jakabszállás Petőfi Sándor utca 14.

13. Irányító szerv neve és székhelye: Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete

6078 Jakabszállás Petőfi Sándor utca 14.

14. Alaptevékenysége: óvodai nevelés





15. Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés (fő tevékenység)
TEAOR: 8510 Iskolai előkészítő oktatás

16. Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

562912 Óvodai intézményi étkeztetés
(gyermekek kedvezményes és nem kedvezményes étkeztetése)

562917 Munkahelyi étkeztelés
(dolgozók étkeztetése)

851011 Ovodai nevelés, ellátás
A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes
óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni
ellátásával összemggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési
tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat tartalmazza.
Ellátja a gyermekek három éves korától az iskolába járáshoz szükséges
fejlettség eléréséig — legfeljebb hétéves korig — a köznevelési törvényben
foglalt óvodai nevelési feladatokat Jakabszállás község közigazgatási
területén.
Bejáró gyermekek ellátása
Pedagógusok szakvizsgáj ának, továbbképzésének támogatása
Szakmai és informatikai fejlesztés

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával
összefflggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással
(p1. akadálymentesítés, logopédus, gyógytomász, speciális étrend)
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

(testi, mozgásszervi, érzékszervi, enyhe, középsúlyos értelmi fogyatékos,
halmozottan fogyatékos, beszédfogyatékos, beszédfej lődési zavarral
küzdő, a megismerő ümkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus

okokra visszavezethető, vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós ás súlyos,
vagy súlyos rendellenességével küzdő, pszichés fejlődés zavarai (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzdő
gyermekek) miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan
és súlyosan akadályozott gyermekek, a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő gyermekek)

889101 Bölcsődei ellátás
889102 Családi napközi
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú

közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás

17. Vállalkozási tevékenység és a vállalkozási tevékenység arányának felső határa a
szerv kiadásaiban:



Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

18. Jogállása: Önálló jogi személy

19. Működési köre: Jakabszállás település közigazgatási területe

20. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő
Pénzügyi-gazdasági feladatait Jakabszállás Község Onkormányzatának Polgármesteri
Hivatala látja cl.
Költségvetési kapcsolatának PIR száma és megnevezése: 736338 Jakabszállás Község
Önkormányzata

21. A szerv vezetőjének kinevezési, megbízási rendje:
Az intézményi a Jakabszállás Község Onkormányzat Képviselő-testület által, pályázat alapján
határozott időre kinevezett magasabb vezető állású intézményvezető vezeti. Munkáját
tagintézményvezető segíti, aki vezető állású. Az intézmény képviseletére az intézményvezetö
jogosult. Képviseleti jogát az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározottak szerint átruházhatja. A vezetőt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) Korm. Rendelet 5. -ában
foglaltak alapján bízzák meg.

22. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazotti, rájuk a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozik, és munkaviszonyban, közfoglalkoztatásban
foglalkoztatásbax végzett jogviszony, akikre a munka tön’énykönyvéről szóló 2012. évi T.
törvény irányadó.

23. Maximális gyermeklétszám:
Felvebető gyermeklétszám óvodában: 75 fő
Felvehetö gyermeklétszám bölcsődében: 24 fá

24. Óvodai csoportok:
Kis, középső, nagycsoport
Bölcsödei csoportok:
kettő 12 fős csoport

25. Nevelés munkarendje: nappali

26. A feladatellátást szolgáló vagyon: a fenntartó önkormányzat által, az intézmény
használatába adott önkormányzati tulajdont képező törzsvagyon körébe tartozó alábbi
ingatlanok használati joga:

Jakabszállás, Tavasz utca 6., óvoda 289. hrsz. 0.2503 ha
Jakabszállás. Ady Endre utca 5.. bölcsőde 471. hrsz.

27. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A rendelkezésre álló vagyont a költségvetési szerv feladatainak ellátásához a vagyonról és a
vagyongazdálkodásról szóló jogszabályokbait valamint a tulajdonos és a fenntartó





önkormáiiyzat mindenkori vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően használhatja,
hasznosíthatja.

Záradék:

Jelen alapító okirat 2013. Július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Jakabszállás
Fülöpjakab Altalános Művelődési Központ 2012. december 21. napján kelt, 115/2012. számú,
egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Az alapító okiratot Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a /2013. ( )
számú határozattal hagyta jóvá.

Jakabszállás, 2013. május 13.

polgármester



Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. május 13-i ülésére

Jakabszállás Község Polgármesteri Hivatala
Alapító Okiratának

módosítása

Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jakabszállás Község Polgármesteri
Hivatala 69/2012. (IX. 18.) alapító okiratát a következő pontokkal módosítja:

8.1 pontjába felveszi: 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
562913 Iskolai intézményi étkeztetés

szakfeladatokat.

8.1 pontjából törli: 889101 Bölcsődei ellátás
889102 Családi napközi
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb

szolgáltatások
szakfeladatokat

Hatályon kívül helyezi (a bölcsődével kapcsolatos) 13. 14. 15. pontokat.

Záradék:
A Jakabszállás Község Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítását Jakabszállás
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a /2013. ( ) számú határozattal jóváhagyta.

Jakabszállás, 2013. május 13.

polgánnester



Alapító Okirat
(egységes szerkezetben)

1. Költségvetési szen’ neve: Jakabszáflás Község Polgármesteri Hivatala

2. Székhelye: 6078 Jakabszállás Petőfi Sándor utca 14.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: önkormányzati jogalkotás,
önkormányzati igazgatás

4. Szakágazati besorolása: 841105

5. Alapító szerv neve: Jakabszállás Községi Önkormányzat
Székhelye: 6078 Jakabszállás Petőfi Sándor utca 14.

6. Irányító szerv neve: Jakabszállás Községi Önkormányzat
Képviselő-Testű lete

Székhelye: 6078 Jakabszállás Petőfi Sándor utca 14.

7. Illetékessége: Jakabszállás község közigazgatási területe

8. Az intézmény alaptevékenysége - szakfeladatai:
TEAOR besorolása és megnevezése: 8411 Mtalános közigazgatás
Szakágazat besorolása és megnevezése: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint
(alaptevékenység) többeélú kistérségi társulások igazgatási

tevékenysége
8.1 .Alaptevékenysége:

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése. szállítása, átrakása
421100 Ut, autópálya építése
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, feniMartása
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
680001 Lakóingat1m bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlaii bérbeadása, üzemeltetése
813000 Zöldterület-kezelés
841112 Onkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Onkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és he1y népszavazáshoz kapcsotódó tevékenységek
841126 Onkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások, mezőőri

feladatok
841901 Onkormányzatok és társulások elszámolásai



841902 Központi költségvetési be6zetések
842155 Onkormányzatok máshova nem sorolható nemzetközi kapcsolatai
862101 Háziorvosi alapellátás
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
881011 Idősek nappali ellátása
882111 Aktív korúak ellátása
882112 Időskorúakjáradéka
882113 Lakásfemtartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Apolási díj alaiyi jogon
882116 Apolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gvermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Atmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889921 Szociális étkeztetés
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és —átalakítási támogatása
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú

közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
910121 Könyvtári állomány gyarapítása. nyilvántartása
910123 Könyvtári szolgáltatások
910501 Kőzmüvelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
931102 Sportiétesítmények működtetése és fejlesztése
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
931302 Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenysége és

támogatása
960302 Köztemető- fenntartás és -működtetés

9. Vállalkozási tevékenység és a vállalkozási tevékenység arányának felső határa a
szerv kiadásaiban:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.



10. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási
rendje:
A jegyző kinevezésének rendje: a képviselő-testület — nyilvános pályázat alapján — a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben és a közszolgálati
tisztviselökröl szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak szerint, a jogszabályban
megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés
határozatlan időre szól.

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztattj ainak j ogviszonya alapesetben közszolgálati tisztviselő, melyekre a
közszolgálati tisztviselőkröl szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó.
Foglalkoztattjainak jogviszonya lehet közalkalmazotti, rájuk a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozik. Egyes foglalkoztatottjainak a
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a munka tön’énykönyvéröl szóló 2012. évi
I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Magyar
Köztársaság Polgári Tönénykönywérő1 szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó
(megbizási jogviszony).

12. Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Jakabszállás, 2013. május 13.

polgármester

Záradék: Jakabszállás Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratát a módosításokkal
egységes szerkezetben a Jakabszállás Községi Onkormányzat Képviselő-testülete a /2013. ( )
határozatával 2013. július 1-jei hatállyal hagyta jóvá.



Jakabszállási Lokáipatrióták Egyesülete
a Jakabszállási HIRLEVEL lap kiadója

6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 4/a
e—mail: szerkesztosegjakahsznllas.net Honlap: www.jakabszMlas.net

Az ügyeletes szerkesztő telefonszáma: 20/939-2398

Jakabszállás Község
Képviselő testülete részére

Tisztelt képviselő hölgyek és urak!

A Jakabszállási HÍRLE\’ÉL címő települési Újság 1993-ban jelent meg először. Ennek
húszéves évfordulója alkalmából Jubileumi Vigasság néven egy rendezvényt szervezünk n
település lakossága és az ide érkező vendégek rúszére.

A polgármester úr levele alapján ismertetjük a jelenleg ismert költségeket az alábbiak szerint:

Kocsis Tibor fellépése a megkötött szerződés szerint 250 190 Ft
- utazási kökségtérítése 26670 Ft

Gold Dance táncesoport fellépése 90 000 Ft

Zenészek díja 120 000 Ft
Kecskeméti Anett hastáne világbajnok költségtéritése 15 000 Ft
Az iskolás gyermekeknek egy szelet csokoládé 30 000 Ft
Esőtiap esetén az iskola bérleti díja (körülbelül) 20000 Ft
Biztonsági őrzés 60 000 Ft
Összesen: 611 860 Ft

Aitisjus szerzői jogdíj, ha az egyesület fizeti 32 727 Ft
Arlisjus szerzői jogdíj, ha az önkormányzat fizeli 23 562 Ft

Költségek magasabb szerzöijogdi[al: 614 587 Ft
Költségek alacsonyabb szerzői jogdijjal: 635 422 Ft

Tisztában vagyunk azzal, hogy a teljes költséget nem tudja magára vállalni u képviselő
testület, de a számunkra kedvező dőntésükben bízunk.

Maradok liszlelettel:

Jakabszállás, 201 L május 13.

az egyesület titkára



Tervezett program (munkaanyag, egyelőre nem publikus)

15:00 Köszöntő

15:10 Jakabszállási Asszonykórus

konferálás

15:40 Kőrösi Évi és a gyermekek fellépései Alsós zenés tornabemutató: 6:40
Felsős zenés tornabemutató: 8:08’
Alsós moderntánc csoport: 3:10’
Felsős moderntánc csopot: 4:40’
Iskolás néptánc csoport: 3:10’
Mindegyikhez 2 perc átállást saccolok, azaz
10 perc összesen. A törzsidő kb. 25 perc.

konf.

16:15 Divathemutató 1. rész

konf.

16:30 Humor minden mennyiségben

konf.

17:00 Hivatalos megnyitó A környékbeli meghívott polgármesterek
köszöntése.

Szabo Mihaly polgarmester ur koszontoje,
méltató szavai, erdélyi vendégek köszöntése

17:30 Jakabszállási asszonyok fellépése (kán-kán)

konf.

17:45 Divatbemutató 2. rész

18:00 konf.

18:05 Gyermekmüsor

konf.

18:30 Jakabszállási asszonyok fellépése (spanyol
tánc)

konf.

18:50 Divatbernutató finálé

konf.

19:15 Hastánc (Kecskeméti Anett, Orgovány

gyöngyszernei és a nyugdíjasok közös hastánca)

korÚ.

19:50 Coki Dance tánccsoport

21:00 Kocsis Tibor fellépése koreográfiát csinálni mögé

22:20 ingyenes utcabál



Jelenleg Ismert felajánlások:

Konfür János által egy milsors7ám költségei

200 fellépő részére vacsora, ásványvíz és sUtemény hiztosihsa

Az erdélyi vendégek részre vacsora és ebéd biztosítása

mobilwc

szenieresszsák. ve papír. folyékony szappan

pogácsa

szikvíz

úsván3’víz

fánk

padok, asztalok

kóstoltatók termékei

a gvernwkek részére ingyen használható tigrálóvár
a gvermeksarokban kizárólag gyermekeknek ingyenes
gyiiniőlcse’es

tániogaták részére kis értékű és egyedi ajándék
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.


