T Á J É K O ZT A T Ó

Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestületének
2012. szeptember 27-én hozott döntéseiről
68/2012.(IX.27.)Kt. A hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás
2013. január 1. napjától történő megszervezése
Orgovány községben az Izsák-Kom Kft. megbízásával
69/2012.(IX.27.)Kt. Szándéknyilatkozat az Orgoványi Általános Iskola és
Alapfokú Zeneoktatási Intézmény 2013. január 1. napjától
történő önkormányzati üzemeltetésével kapcsolatban
70/2012.(IX.27.)Kt. Gyalogátkelőhely kijelölése és tervezése az Orgovány,
Kossuth utca, Kölcsey utca és Rákóczi utca
kereszteződésében, valamint a parknak a Művelődési Ház
bejáratával szemközti oldalán
71/2012.(IX.27.)Kt. A Művelődési Ház felújításának beruházási programterve

68/2012.(IX.27.)Kt.
Tárgy: A
hulladékkezeléssel
kapcsolatos
közszolgáltatás 2013. január 1. napjától történő
megszervezése Orgovány községben az IzsákKom Kft. megbízásával
HATÁROZAT
1./ Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete, mint az Izsák-Kom Kft.
tulajdonosa úgy döntött, hogy 2013. január 1.
napjával megbízza az Izsák-Kom Kft.-t a
hulladékártalmatlanítás mellett a hulladék begyűjtési
és szállítási közszolgáltatási feladatok ellátásával is,
és ezáltal részt vesz a többi tulajdonos
önkormányzattal a közös hulladékgazdálkodás
megvalósításában.
2./ A képviselőtestület
kinyilvánítja,
hogy
a
hulladékkezelő
közszolgáltató
kijelölése
a
mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően
történjen.
3/ A képviselőtestület felhatalmazza az önkormányzat
polgármesterét
az
előző
pontokban
foglaltakvégrehajtására és a hulladékgazdálkodási

törvényben, valamint a végrehajtási rendeletekben
foglaltaknak megfelelő hulladék közszolgáltatási
szerződés megkötésére.
4./ A képviselőtestület a közszolgáltatási szerződés
megkötése során külön pontban kéri a külterületi
hulladékszállítás önkormányzat közreműködésével
történő megszervezésének szabályozását.
A határozatról értesül:
1./ Rudics Ákos az Izsák-Kom Kft. ügyvezetője
2./ Dr. Lóczi Boglárka alpolgármester
3./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző

69/2012.(IX.27.)Kt.
Tárgy: Szándéknyilatkozat előkészítése az Orgoványi
Általános Iskola és Alapfokú Zeneoktatási
Intézmény 2013. január 1. napjától történő
önkormányzati üzemeltetésével kapcsolatban
HATÁROZAT
Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete
felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és az ÁMK
igazgatót
2012.
október
31-ei
hatállyal

szándéknyilatkozat
előkésztésére
az
Orgoványi
Általános Iskola és Alapfokú Zeneoktatási Intézmény
tekintetben, hogy Orgovány Község Önkormányzata a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(Nkt.) 74. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 2013.
január 1. napjától az önkormányzat rendelkezésére álló
saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában
álló - az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását
szolgáló - ingó és ingatlan vagyon működtetését képes
vagy nem képes vállalni.
Határidő: 2012. október 25.
A határozatról értesül:
1./ Dr. Lóczi Boglárka alpolgármester
2./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
3./ Gyarmatiné Márton Olga ÁMK igazgató
4./ Pénzügyi csoport

70/2012.(IX.27.)Kt.
Tárgy: Gyalogátkelőhely kijelölése és tervezése az
Orgovány, Kossuth utca, Kölcsey utca és
Rákóczi utca kereszteződésében, valamint a
parknak a Művelődési Ház bejáratával
szemközti oldalán
HATÁROZAT
1./ Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete egyetért az Orgovány, Kossuth
utca,
Kölcsey
utca
és
Rákóczi
utca
kereszteződésében, valamint a parknak a
Művelődési Ház bejáratával szemközti oldalán
gyalogátkelőhely kijelölésével és tervezésével, úgy,
hogy előbb el kell készíteni a településközpont
egészére egy hosszú távú koncepciót gyalogátkelő és
forgalomlassító műtárgyak vonatkozásában.
2./ A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és
a jegyzőt az átfogó koncepció elkészítésére, továbbá
a lehetséges gyalogátkelőhelyek terveztetésének és
pályázati
támogatása
megszervezésének
előkészítésével a 2013. évi önkormányzati
költségvetés terhére.
A határozatról értesül:
1./ Dr. Lóczi Boglárka alpolgármester
2./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
3./ Ficsor Donát műszaki ügyintéző
4./ Pénzügyi csoport

1./ Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete kiemelten támogatja azt a
módosító kezdeményezést az MVH megfelelő
döntéshozói felé, hogy az IKSZT kialakítására
elnyert
önkormányzati
pályázati
támogatás
felhasználása az Orgoványi Művelődési Ház
korszerűsítésével és felújításával valósulhasson meg.
2./ A képviselőtestület az Orgoványi Művelődési Ház
korszerűsítési és felújítási munkáihoz szükséges
építész tervezői tevékenységgel Szép Tivadar
építésztervezőt bízza meg. Ennek megfelelően a
képviselőtestület az Orgoványi Művelődési Ház
korszerűsítési és felújítási munkáihoz szükséges
beruházási
programterv
elkészítésére
az
Önkormányzat és a T 10 Építésziroda Kft.
(Kecskemét, Rákóczi u. 5.) között 900.000,-Ft + Áfa
díjazás mellett létrejövő tervezési szerződést
jóváhagyja.
3./ A képviselőtestület a 2./ pontban foglaltakon
túlmenően jóváhagyja az Orgoványi Művelődési
Ház korszerűsítési és felújítási munkáihoz szükséges
elektromos kiviteli tervezés Polar Stúdió 2 Kft.
(Kecskemét, Csongrádi út 56.) által és az
épületgépészeti koncepció Borzai Attila vállalkozó
(Kiskunfélegyháza, Szőlő u. 2.) részéről történő
elkészítésének 1.100.000,-Ft + Áfa összegű
hozzávetőleges költségét.
4./ A képviselőtestület tudomásul veszi, hogy az
Orgoványi Művelődési Ház további korszerűsítési és
felújítási munkáihoz szükséges, építési hatósági
engedélyköteles munkarészek engedélyezési terveit
és az első körben nem megvalósítható munkarészek
kiviteli terveit külön ütemben el kell készíteni,
amelyeknek a várható költsége 1.000.000,-Ft + Áfa,
illetve 3.000.000,-Ft + Áfa. Az engedélyezési terv
elkészítésével a képviselőtestület ugyancsak a T 10
Építésziroda Kft.-t (Kecskemét, Rákóczi u. 5.) bízza
meg. A kiviteli tervek tekintetében majd az építési
engedélyezési
tervben
foglalt
munkarészek
ismeretében lehet pontosabb költségbecslést adni és
konkrét lépéseket tenni.
5./ A képviselőtestület a 2./ és 3./ pontban rögzített
tervezési költségeket az önkormányzat 2012. évi, a
4./ pontban foglaltakat a 2013. évi költségvetése
terhére biztosítja, egyúttal felhatalmazza Dr. Lóczi
Boglárka alpolgármestert és Dr. Kerekes Tibor
címzetes főjegyzőt a tervezési szerződések
megkötésére.
Határidő: 2012. november 30., illetve
Határidő: 2013. március 31.

71/2012.(IX.27.)Kt.
Tárgy: Az Orgoványi Művelődési Ház felújításának
beruházási programterve
HATÁROZAT

A határozatról értesül:
1./ Dr. Lóczi Boglárka alpolgármester
2./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
3./ Ficsor Donát műszaki ügyintéző
4./ Pénzügyi csoport

