Jcgvzőkönvv
Késziilt: A Szigetbecsei Közös ÖnkormányZti llivatal üléstennében 20l3.

szeptember 23-án

taÍtott rendkívüli képviselő_testületi üIésről.

Jelen vannak: Magasitz Lajos polgármester
Bogdán Józscf alpolgármester
Fejesné Schwarcz lJrzsébet; Takács András; Riedl Béla képviselők.
Igazoltan távol: Katona József; Dr' Csemyi Zsuzsama képviseló.

T.nácskozási joggal részt vett: K.ttona Éva aljeg) zö

Jeryzókön1rrczeÚő:

Szabó Anikó ig. főelőadó

Magasitz l,ajos polgármester köszönti az ülós résávevőit, az iilést mcgnyitja. Megállapítja'hogy a7
fős testiiletből jclen van 5 1ő' így az határozatképes.

A polgámester javaslatot tesz
- Riedl Béla
- Takács

a

jegyzőkönyv

hitelesitőkre:

András képviselök személyóre.

A

képviselő_tcslület 5 igen szavazattal' nem szavazal és tartóZkodás nélkül elfogadta Magasitz
Lajos polgármcster jegyzókönyv hitc1esí1őklc tett javaslatát.

Magasitz Laios Dolgármcster: A kö\'ctkezó napilendi poülokat javaslom elfogadrísra.
l.) Közbeszerzési eljárás megindítása az ivóvízminősé8_javitó projekt építésiberuháás
megvalósítása érdekében.
Előteriesző: Magasitz Lajos polgármester
2.) Védőnői álláshelyre benyújtott pályázat elbírálása.

Előteriesáő: Magasitz Lajos polgán-nestcr
3.) Hétvégi telkck értékcsíésc.

ElőteÍicsztijI Magasitz Lajos polgárnrestcr
4.) Egycbek.

Szigetbecse Község lnkormányzat Képviselő-testülete

napirendjeit egyhangúlag clfogadta'
1.

napirend:

Közbeszcrzósi

20]3. szeptembe!

23_i

ülésének

cliárás mccindítása az ivóvizminőség_iavító r'roickt é]'ítésibcrÜhízás

megvalósítása órdckében.
(Az í!ásos anyag és a határozati javaslal ajegyzőkönyv 1. szánú nlellékletétképezi.)

Ma€asitz
ponlot.

Laios po|gármestcr:

tr4egkérem Katona Eva aljegyzót. hogy ismeÍtesse a napirendi

Katona Éva aliegvző: Mindcn kéPvisclőícstiileti tag megkapta az irásos anyagot' és a hatiírozati

javaslatot.

2

Az elöző testüleli ülésen a 2013. augusáus 23_án inditott közbcszerzési felhívlásunk visszavonásiíról
döntött a képvisclő-testület. A nlai üléscn a képvisclő-teslületnok a ,,szigetbecse települési
ivóvízminóség-javító projekl' támogatbára beadoll é5 elnyeÍt KEoP-l.3.0/09-1l-20l3-0012

pályázatra tekintettel az ópítési berulrázás megvalósítása érdekében - nemzeti eljfuásrend szelinti
ajánlattételi
hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás megindításálol kellcnc dö|tcnie, valamint
^z
kellene
elfogadnia'
és
dokumentációt
felhívást

Az elóző

aiánlattételi felhíváshoz képest az a 1óbb változás, hogy a ködbért 0,3%o-ról I'So/o-ra
megemelnénk' valamint eltekintenénk az ajánlattétcli egyösszcgű biztosítékbefizetésétől.
A míÍszaki elvárások is váltoáatásra keriiltck.
Az előző három ajánlattevőn kívül nrég egy cérnek CNLXUS-l]l' Kfr'1 leme megküldve a felhívás.
Az oVFjelezte. hogy megfigyelőként részt kívá vcnni a közbcszerzósi eljárásban.

Magasitz Laios Írolgármester:

kapcsolatban van-e kérdés?

A

napircrrdi pontlal kapcsolatbaD: vagy az elhangzottakkal

Mivel nem volt kérdés,sem ósae\'étel, a polg1lrmestcr mcgkéri a képviselő-testiiletet, hogy a
hatiiJozati javaslat szerint hozn meg határozatát.

A

képviselő-testület a napireudi pontot urcgtárgyalta 71agia köZiil 5 fő részvételével'5 igen
szavazattal. cllcns?avazat és tartózkodás nélkiil ho',tí mcg a kö\'e]tkczó hatálozAtát:

l.

2.

3'

l2ll2013' (Ix. 23') kéDvisc|ő-Ícstüloti hatlirozat:
Szigetbccse Község onkolmányzat Képviselő-testülcte (a továbbiakban:
képviselő{estül€t) a ,,Szigetbecse lclcpülési ivóvizminőség-javító plojekt''
támogatásáÍa beadott és elnycrt Kl]ol).l'3.0109-I]'-2013-0012 pá|yéLzata
tekintettel az építésiberuházás n'rcgvalósítása érdckében- nemzeti eljííráslend
szcrinti hirde(mény nélktjli közbcszezési eljárás mcgindításriról dönt, az

ajánlattételi fcllrívás és dokumcnlációt cI í'o-qadia.
A képviselő-testület clfogadja a hatáIo7Llt nlcllóklelól képcző Egyedi Felelősségi
Rendet.
A képviselő_testület a felkérni szándókozott ajánlattevőket az alábbiak szerint
haÍáÍoz?a megi
PljNTA Altalános Epitőipari Kti. (201 i Gödöllő. Kenyérgyári út l/e')
2) VI]'EP '95 vízügyi és ljpítőipari Kli' (23l9 Szigctújl'alu. Fő u. 1/a.)
3) HIDRoFILT Vízkezelést Tervcző ós Kivitclező Kft' (8800
Nagykanizsa, Magyar u. 191. )
4) NEXUS-EP Kft. (6000 Kecskcrnót. Sz0\'clség tér 5.)
képvise]ő_testtilet a kiivetkcző szcllrÚl),clict \'1llasztja a Bíráó Bizottság
tagjainak:
A bizoltsáq elnijke: MagasitZ Lajos (polgl,üncster)
bizottság tagiai: Takács Andllrs. Iiictll l]éla. l]ogdiln József (települési
^
képvisclók tanácskozási joggal)
Gazdasági szakértelcm: Soós Sárrdorr'rÍ (pórlziigyi liilnunkatárs)
Közbeszerzési és jogi szakirtcleln: Dr lt-J:'] (,rsol)u (Ész-Kcr Kft')
Közbcszerzés tárgya szerinli szakéllolcnr: l(álai l'é1cl (nűszaki főtanácsos)
A képviselő{estület tudomásul vcszi. hogJ lz oNzágos Víziigyi Főigazgatóság
által delegált személy megl]gyelökónt lÚslt \'.sZ a közbeszcvési eljiírásban.

l)

4. A

5'

3

6. A

képviselő{estület felhalalmazza a polgál'nrestcrt a közbeszerzési eljárás
megindítására, valamint az Esz-Ker Kn_t a 20l3. április l0. napjrán kelt megbízási

szerződés alapján töIténő közbcszerzési e]jállis lebonyolilására.
E9!9!ós! Magasitz Lajos polgármesler
Dr. Rehó orsolya közbeszerzési ósjogi szakórtő

Határidíi: Azonnal'

2, napirend:

Védőnői álláshelvrc bcnyúitott oályázat elbír'rilIisIl.
(Az írásos aÍyag ajegyzőkÓnyv 2. számíl mcllóklctól liÚpczi'')

Magssitz Laios r'olgármester: Védőnői álláslrclr,rc

kiíÍpályláZatunkra

KoÍsós Judit 2340

Kiskunlacháza, Kossuth L. u. 25' szám alatti lakos nyÍlilotl bc pályázatot.
A benríjÍottSzakmai Önéletrajzának másolatál nlindcn képvisclő_testületi tag megkapta.
Tájékoztalásként elmondonr, hogy Korsós Judit szcmólyescn is bemutatkozott és nagyon jó
benyomást kehett bennünk' A végzettségci mcglclclnck'
Telefonon jelcae, hogy iegkorábban 201]. októlrcr l4_ón ludna kezdeni, mivel a jelenlegi

munkahelyén rnég feladatai lennének'
Javaslom a képviselő-testülctnek, hogy a védiil]űi Icllvlír1ok cllálílsára Korsós Juditot nevezze ki.

Riedl Béla kónvisc|ő: Énszemélycsen ismorcln Kols(is Juditot és csak jókat fudok róla mondani'

ezén támogaÍom

a

javaslatot.

Maeasitz Laios Í'olgármestcr: A napilcnddcl ]iapcsolatban van-e kérdés,vagy ésaevétel?
Amennyiben nirrcs, a következő halározatotjavaslonr r'iLdgadrri:

l.

Szigetbecse Község ÖnkormáIryzat Kóp\.iseló-1cstiilc1c negállapítja, hogy a
védőnői munkakör betöltésérc kiírl plil\i/ll'i i'clhí\'isÍa cgy pilyázat éÍkezet|'
rnely érvónyes.
A Képviselő-testület a pályázal alapi1lll Ko$ós Jtldit (szül' Budapest' 1980.
június 28.) 2340 Kiskunlacháza, KossLllh ].' Lr' ]5. szánr alatti lakos pályázatát
támogatja, és őt 2013' oklóbel 14' lr3Pjá1óI. hallil<rzatlan időre' három hónapos
plóbaidő kikötésével szigctbecse Kiizsóg vÚtliiniii körzetére vonatkozó védőnói,
valanrint óvodai és iskolai cgészség|ig),ivédiilliii llladatok ellátás&a védőnőnek
kiDevczi.
Az illetmény és egyéb juttatások ncglillapítlisa ll kölalkalmazottak jogáláslíról
szóló. l992. évi XXXIII. tölvény alal)iijl (i]]1.lljI(.
képviselö_testület fclkéri
:,..',.Íl'tltoslcll
további sziikséges
inté2.liedések megtételéreés a kinevczi'sj ilrl()]. aliiitás.ila.
Fclelős:-Magasitz Lajos polgárnrcstcr
Határidő: 2013' októbcr l l '

2.

3' A

A

lt

tl

képvisclő_tcstület a napirendi ponlot nlcllllllgyrll . 7 tag_j.l k('/ijl 5 fő részvételével,5 igen
szavazanal, ellcnszavazat és tartózkodás néIkiii I..l/la l'
'! il l'ö\ ctkc;/ő határozatát:

l2212013. ílx.23.) kt1rrl i.ci tr.tülcli hatírozaÍ:
szigetbecse Község Önkormányz.]l i''ci)\ isclii-tcst|iletc megállapítja, hogy a
védőnői munkakör betöltéséIc kií'l P.ib'/rzlti lclhívásra cly pályéLzat érkezeLt'
mely érvényes.
2. A Képviselő-testület a pá|yázaL a1l'pjiin lior'sris .ludit (szül. Budapest 1980'
jturius 28.) 2340 Kiskunlach.íza. Kosstllh l.' Ll. 25. szám alatti lakos pálylialát
támogatja' és őt 2013. október l4. naPi/ltól. l]alárolatlan időIe' háÍom hónapos
próbaidö kikötésével Szigctbecsc K(;zsLls vódiinői körzetére vonatkozó
védónöi, valamint óvodai és iskolai c"i1sz.:úlliigyi Yédőnői feladatok ellát'ís{i&
védőnőnek kinevezi'
Az illetmény és egyéb jullatások niJ:"' :r^-:.i:ll l kijzllkalnrazottakjogálláMról
szóló, l992. évi XXXIIl' ]'ijrvélry aial ']'ln 1ijÍtúlrik'
3. A képviselő-testület felkéri a polgiilrrrcst.|'t a lo\,ábbi sztikséges intézkedések
megtételére és a kinevezisi iratoI rrl 'i":ls:l r'
E9!9!0$ MagasjtZ Lajos polgárnrcil. '
Határidő| 20l3. október ll.

l'

naoirend:
Hétvéeitclkek értókesítóse.
(Az írásos anyag és a határozali javaslat ajcsr'zii] :i r j. :zlirn(t nrcllókletét képezi.)
3.

MegadE-!ci9!--p9!gÉ49stcr: Szigclh.. c l_,se'l

Önlomrjrryzat Képviselő-testiilete a
2l.) számú haláIozaliival óllélic,'lasr! |lii.1(jhc az önkományzat tulajdonában lévő
ságetbecsei 2310/8 és 2310/9 hrsz-Ít. egycllkjlrl 4ló nr- rragyságú. tennészelben a KiIáI}téti
101/2013. (VIII.

Dunasoron lévő hétvégitelkeket.
A hétvégitelkek megvételérekét kérelern órkcz.'lt' ii1lril< kélclmcl Nagy Géza 1203 Budapest,
vízsport út 2lla3. em' 3. szám alatti lakos n)ilil.llia..c. Nagy Gézaa 2310/8 hÍsz_úhétvégirelket
szeretné megvásárolni'
Mrásik kérelmező Dr. Gelicz József és Dr. Gclicu ' ]z. 'liú 20l l Budakalász' sólyom utca 13. szíÍn
alatti lakosok' Nekik bármelyik telek uiegl'cloI.
Mindkét vevővel személyesen beszéltem. cl:]ron(ll l'rr nckik a fehételeket, ami a Hirdetmény
szövegében is olvasható volt. Mindcnt mcgét1.lr.]l ós i .l<rrrlitsLtl vettck'

A napiÍendi ponttal kapcsolatban, r'agy az clhílng, ')tt|:'l.í|i iirpcso]atban van-e kérdés?

Mivel nem volt kéIdés,sem észrevélcl.a ;loi .'. .'.' l.l' rrrcgkéri a kéPviseló_testüIetet, hogy a
határozati javaslat szerint hozza meg halározati'lt'

A

képviselő-testület a napirendi pontot rncgl:lj,'\ll ] 7lxgill köziil 5 fő részvételével,5igen
szavazattal' ellelrszavazat és tartózkodás nólli]l i]. i. '.:] ll ].(j!ctke7ij hatátozatát:

l23120l3',,(rX' 2_].) kar. \'.cli l.'sl i:icli hatíl.ozat:
1. Szigctbecse Község onkonnánr.z:]: 'Ú]] isc|ó-tcsli]Ietc a Szigetbecse
Község Önl(oÍmányzat tulajdonáblil] .'ril zigctbccsei 23l0/8 hrsz-ú é5
23210/9 brsz-íl (természetbcn a K;L'.:]\lÚ1 l):lnasol 266. és 267. szám
alat1 lévő) e8yenként 4ló ln2 , i: ," ]'i\.cll beéPitctlcu tc!üIet
megjclölésű hétvégitclkekcl al0l,_'i ] l', ill' 2l.) sálnú lútározatával
kijelölte.
éÍtékesítésre
2. A képviselő-tesÍület az értÚkcsilés:'.] .' 'L ] ] l']/s lÍsz-úhétvégi telek
vevőjcként Nagy Géza l203 l}ucll ',c.t. \ ízsl)()íílt21/a 3' em. 3' szrim

5

alatti lakost, a 2310/9 brsz-Ít hélvégitelek vevőjeként pedig Dr. Gelicz
József és Dr. Gelícz !ózsefné 20ll Budakalász, sólyom u. 13. szám
alatti lakosokat k'elöli és mint vevők részére a fenti ingatlanokat eladja
az alábbi f€ltételekkel:
a) Az eladó a telek eladási árát 5.500.000 Ft + ÁFA összegbe[ hanifozza
meg, alnely hrtalmazza a telkek elektromos közmű ellátását is.
b) A vétellel kapcsolatos mindennemű köllség a vevőt teÍhgli.
c) A tefiiletek szükséges feltöltése és az építkezéseksorán ságoruan be
kell tartani a Közep-Düna-völgyi Kömyezetvédelmi, Természetvédelmi
és vízügl Felilgyelőség által meghatrározott korlátozísokat.
d) A t€riiletek sziikséges feltöltése és az építkezosek sonín töíérlő
építőanyag szállítísa maximum 10 toma összsúlyú jitművel végeáető
el az út álapotának megvédése érdekében.
3. A telek birtokba adásához a telek hatláÍpontjai kitűzesét az eladó
elvégezleti,
4. A kéPüseló_testület kijelenti,'hogy az adás_vételi szerzódés megkótésére
a nemdzti vagyoruól szóló 20ll. évi CXCVI. Törvény 14. s (2)
a Magy4r Államot megillető _ clővásárlási jog
bekezdése szerinti
gyakorlását kt'vetően keriilhet sor.
5. A képviselő-testü1et fclkéri a polgáÍmestert, hogy a kÜelölt vevőket a
képviselő-testület döntéséről tájékoztassa, továbbá felhatalmazza, hogy
az adásvételi szerződéseket az öÍt]<otÍnáiyz^t nevébeÍr _ a vételiír
megfizetése után _ íÍjaalá'
E9!9I0!:, Magasitz Lajos polgiármester
E4l!!!!4e 2013. november 15.

-

Több napírend nem lévéna polgiírmester az iiléstbezár]a-

k-m.f-

.'...]\

Jancsó

Emőke
Jegyzp

,r'nr"({;;
képviselő

RiedI

BéIa
képviseló

