T Á J É K O ZT A T Ó

Orgovány Nagyközség Önkormányzati
Képviselőtestületének
2013. július 25-én hozott döntéseiről

63/2013.(VII.25.)Kt. Az „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT),
valamint akadálymentesítés kialakításának kivitelezése”
tárgyú épületfelújításra vonatkozó hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás során benyújtott
ajánlatok elbírálása
9/2013.(VII.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2013.(IV.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról
64/2013.(VII.25.)Kt. Pályázat benyújtása a TP-1-2013. kódszámon kiírt
„Tanyai termékek piacra jutásának elősegítése” elnevezésű
célterületre az Orgoványi piactér komplex fejlesztésének
támogatása érdekében
65/2013.(VII.25.)Kt. Pályázat benyújtása a TP-1-2013. kódszámon kiírt
„Tanyai termékek piacra jutásának elősegítése” elnevezésű
célterületre a tanyás térségek külterületi földútjainak
karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott
munkagépek, eszközök beszerzésének támogatása céljából
66/2013.(VII.25.)Kt. Az önkormányzat belső ellenőrzésének megszervezéséhez kapcsolódó
megbízási szerződés jóváhagyása
67/2013.(VII.25.)Kt. A Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti
Feladatellátó Társulás által elnyert DAOP-4.1.3/A,B-11
jelű, szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése elnevezésű közös
pályázat támogatásának további felhasználása, illetve
elszámolásának módosítása 2013. július 1-jétől

63/2013.(VII.25.)Kt.

Tárgy: Az
„Integrált
Közösségi
és
Szolgáltató Tér (IKSZT), valamint
akadálymentesítés
kialakításának
kivitelezése” tárgyú épületfelújításra
vonatkozó hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárás során benyújtott ajánlatok
elbírálása
HATÁROZAT
1./ Orgovány Nagyközség Önkormányzati
Képviselőtestülete megállapítja, hogy az
„Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
(IKSZT), valamint akadálymentesítés
kialakításának
kivitelezése”
tárgyú
épületfelújításra vonatkozó hirdetmény
közzététele
nélküli
tárgyalásos
közbeszerzési eljárás során benyújtott
három pályázatból kettő érvénytelen,
illetve egy érvényes ajánlat, amely a
bírálati szempontoknak megfelel, tehát
az eljárás eredményes.

2./ A képviselőtestület a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 73.
§-ában foglaltak alapján - figyelembe
véve a 22. § (4) bekezdésének
felhatalmazása szerint eljáró háromtagú
Bíráló Bizottság értékelését és a
mellékelt összegzés tartalmát - a Kbt.
122. § (7) bekezdésének a) pontjában
foglalt jogcím szerinti hirdetmény
közzététele nélkül induló tárgyalásos
közbeszerzési eljárás nyertesének a 6000
Kecskemét, Halasi út 25-27. szám alatti
székhelyű Bauiso-Technik Építőipari
Kft.-t hirdeti ki tartalékkerettel és
ÁFA-val együtt 55.740.300,-Ft összeget
tartalmazó ajánlatával.
3./ A képviselőtestület felhatalmazza Dr.
Lóczi
Boglárka
polgármestert
a
közbeszerzésekről szóló Kbt. 124. § (1)
bekezdése
alapján
a
szerződés
megkötésére
a
Bauiso-Technik
Építőipari Kft.-vel.
A határozatról értesül:

1./ Bauiso-Technik Építőipari Kft. (6000
Kecskemét, Halasi út 25-27.)
2./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester
3./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
4./ Ficsor Donát műszaki ügyintéző

Orgovány Nagyközség Önkormányzati
Képviselőtestületének
9/2013.(VII.31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló
5/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet szövege külön mellékelve.

64/2013.(VII.25.)Kt.

Tárgy: Pályázat benyújtása a TP-1-2013.
kódszámon kiírt „Tanyai termékek
piacra
jutásának
elősegítése”
elnevezésű célterületre az Orgoványi
piactér
komplex
fejlesztésének
támogatása érdekében
HATÁROZAT
1./ Orgovány Nagyközség Önkormányzati
Képviselőtestülete
támogatja
az
önkormányzat 100 %-os tulajdonában
álló Orgoványi Településfejlesztési- és
Üzemeltetési Kft. (a továbbiakban: Kft.)
céljait,
hogy
a
Vidékfejlesztési
Minisztérium
által
TP-1-2013.
kódszámon kiírt „Tanyai termékek
piacra jutásának elősegítése” elnevezésű
célterületre pályázatot nyújtson be az
Orgoványi
piactér
komplex
fejlesztésének támogatása érdekében.
2./ A
Képviselőtestület
kinyilvánítja
együttműködési szándékát, ezért a
pályázati
projekt
megvalósításához
hosszútávra, térítésmentesen biztosítja az
önkormányzat kizárólagos tulajdonát
képező orgoványi 822 hrsz-ú, 9239 m2
területű, vásártér megjelölésű ingatlanát

a Kft. számára, egyúttal hozzájárul itt
egy korszerűen felszerelt
piactér
kialakításához és működtetéséhez.
3./ A
Képviselőtestület
a
pályázati
feltételek
maradéktalan
teljesítése
érdekében az önerő megelőlegezéseként
7.000.000,-Ft összegű kamatmentes
kölcsönt nyújt a Kft. részére.
4./ Az önkormányzat a kamatmentes
kölcsön
forrását
a
2013.
évi
költségvetésének fejlesztési kiadási
előirányzatai között biztosítja.
5./ Az önkormányzat a pályázati projekt
eredményes megvalósítása érdekében
legalább 2 fő közfoglalkoztatott
átirányításával támogatja
a
Kft.
feladatellátását.
6./ A Kft. a 3./ pont szerinti kölcsönt
kizárólag az 1./ pontban meghatározott
pályázat nyertessége esetén, a projekt
megvalósítása érdekében használhatja
fel. Ez utóbbi esetben a felek között új
megállapodás készül a kölcsön vissza
nem térítendő támogatássá történő
minősítése,
illetve
átadott
pénzeszközként lehetséges folyósítása
érdekében.

3./ Pál János ügyvezető
4./ Ficsor Donát műszaki ügyintéző
5./ Pénzügyi csoport

65/2013.(VII.25.)Kt.

Tárgy: Pályázat benyújtása a TP-1-2013.
kódszámon kiírt „Tanyai termékek
piacra
jutásának
elősegítése”
elnevezésű célterületre a tanyás
térségek külterületi földútjainak
karbantartását, rendszeres felújítását
biztosító vontatott munkagépek,
eszközök beszerzésének támogatása
céljából
HATÁROZAT
1./ Orgovány Nagyközség Önkormányzati
Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a
Vidékfejlesztési Minisztérium által TP1-2013. kódszámon kiírt „Tanyai
termékek piacra jutásának elősegítése”
elnevezésű célterületre a tanyás térségek
külterületi földútjainak karbantartását,
rendszeres felújítását biztosító vontatott
munkagépek, eszközök beszerzésének
támogatása céljából.

7./ Amennyiben a pályázat nem nyer, a Kft.
haladéktalanul köteles a kamatmentes
kölcsönt visszafizetni az önkormányzat
részére, legkésőbb 2013. október 31.
napjáig.

2./ A képviselőtestület a beszerezni tervezett
gépi eszközök bruttó költségét összesen
4.460.621,-Ft összegben állapítja meg,
amelyből
a
pályázat
sikeres
lebonyolításához
4.014.558,-Ft
támogatást igényel, illetve ehhez
446.063,-Ft saját forrást biztosít.

8./ A Képviselőtestület felhatalmazza Dr.
Lóczi Boglárka polgármestert, hogy a 2./
és
a
3,/
pontban
foglaltakkal
kapcsolatban az Önkormányzat, valamint
az Orgoványi Településfejlesztési- és
Üzemeltetési Kft. között külön-külön
létrejövő szerződéseket megkösse.

3./ A képviselőtestület megbízza Dr.
Kerekes Tibor címzetes főjegyzőt, hogy
a saját forrásnak megfelelő összeg
biztosításáról
a
2014.
évi
költségvetésben gondoskodjék.

Határidő: 2013. augusztus 7.
A határozatról értesül:
1./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester
2./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző

4./ A képviselőtestület megbízza Dr. Lóczi
Boglárka polgármestert a pályázat
benyújtásával és felhatalmazza, hogy a
pályázat
benyújtásához
szükséges
további
nyilatkozatokat
a
képviselőtestület nevében tegye meg.

Határidő: 2013. augusztus 7.
A határozatról értesül:
1./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester
2./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
3./ Ficsor Donát műszaki ügyintéző
4./ Pénzügyi csoport

66/2013.(VII.25.)Kt.

Az önkormányzat belső ellenőrzésének
megszervezéséhez kapcsolódó megbízási
szerződés jóváhagyása
HATÁROZAT

és
Mikrotérsége
Szociális
és
Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás
által elnyert DAOP-4.1.3/A,B-11 jelű,
szociális
alapszolgáltatások
és
gyermekjóléti
alapellátások
infrastrukturális fejlesztése elnevezésű
közös pályázati projektben beszerzésre
kerülő
Dacia
Duster
gépkocsi
számlájának kifizetéséhez, hasonlóan
Ballószög, Helvécia és Jakabszállás
települési önkormányzatokhoz 666.981,Ft összegű megelőlegező hozzájárulást
átutal a Társulás külön számlájára.
Emellett az önkormányzat gesztorként a
költségvetési
számlájára
ezideig
kifizetett 1.296.162,-Ft összegű előleget
a Társulás külön számlájára átutalja.

Orgovány Nagyközség Önkormányzati
Képviselőtestülete az önkormányzat és Dr.
Nagy Melinda költségvetési szakirányú
belső ellenőr között az önkormányzat belső
ellenőrzésének
megszervezéséhez
kapcsolódó
megbízási
szerződést
jóváhagyja.

2./ A képviselőtestület tudomásul veszi,
hogy a gépkocsi számlájának kifizetését
követően
a
visszaigényelt
és
utófinanszírozott
támogatásból
a
megelőlegezett 667.923,-Ft hozzájárulást
a befizető önkormányzatok a Társulástól
haladéktalanul visszakapják.

A határozatról értesül:
1./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester
2./ Dr. Nagy Melinda belső ellenőr
3./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző

A határozatról értesül:
1./ A Helvécia és Mikrotérsége Szociális és
Gyermekjóléti
Feladatellátó
Társulás,
Helvécia
2./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester
3./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
4./ Molnár Ivetta intézményvezető

67/2013.(VII.25.)Kt.

Tárgy: A Helvécia és Mikrotérsége Szociális
és
Gyermekjóléti
Feladatellátó
Társulás által elnyert DAOP4.1.3/A,B-11
jelű,
szociális
alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások
infrastrukturális
fejlesztése elnevezésű közös pályázat
támogatásának további felhasználása,
illetve elszámolásának módosítása
2013. július 1-jétől
HATÁROZAT
1./ Orgovány Nagyközség Önkormányzati
Képviselőtestülete egyetért a Társulási
Tanács azon döntésével, hogy a Helvécia

