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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtása
Glózik Györgyné
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselõ-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint a 249/2000.
(XII.24.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és
a többcélú kistérségi társulás a tárgyévet követõen költségvetési beszámolót készít,
amelyet a fenti kormányrendelet 10. §. (5) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár
területileg illetékes Békés Megyei Igazgatóságára kell megküldeni, valamint a fenti
kormányrendelet 10. §. (7) bekezdése alapján beszámolási kötelezettséggel tartozik a
helyi képviselõ-testület felé is.
Ehhez kapcsolódóan szöveges beszámolót is kell készíteni.
E kötelezettségünknek eleget téve készítettük el beszámolónk szöveges értékelését.

Önkormányzatunk a 2011. év indulásakor 4.000 ezer Ft mûködési hitellel számolt,
felhalmozási hitelt nem terveztünk. A 2011. év folyamán se mûködési hitelt, se
felhalmozási hitelt nem vett igénybe az önkormányzat.

Ø BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

A bevételek módosított elõirányzata 1.623.688 ezer Ft, mellyel szemben a teljesítés
1.124.802 ezer Ft, ezen belül:
§

Mûködési bevételek:

463.439 ezer Ft,

§

Támogatások

§

Felhalmozási és tõke jellegû bevételek:

§

Támogatásértékû bevétel:

320.173 ezer Ft,
26.114 ezer Ft
259.380 ezer Ft,
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§

Véglegesen átvett pénzeszközök:

1.401 ezer Ft,

§

Támogatási kölcsönök:

864 ezer Ft,

§

Hitelek:

§

Pénzforgalom nélküli bevételek:

§

Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek

0 ezer Ft,
51.463 ezer Ft.
1.968 ezer Ft.

A Mûködési bevételeknél a helyi adó bevételek az alábbiak:
§

Kommunális adó:

13.959 ezer Ft,

§

Iparûzési adó:

76.696 ezer Ft,

§

Összesen:

90.655 ezer Ft.
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Fejlesztési célú támogatások:
Központosított támogatás a Hõsök úti Óvoda épület, valamint a Sportcsarnok épület
felújítására 30.890 ezer Ft,

Vis maior támogatás, belvízvédekezésre

8.378 ezer Ft.

Európai Unióból származó bevételek:
HURO támogatás, Biogáz pályázat

43.837 ezer Ft,

DAOP támogatás, Bölcsõde felújítás pályázat

91.275 ezer Ft,

DAOP támogatás, Háziorvosi rendelõ felújítása

6.459 ezer Ft,

DARFÜ támogatás, Õr utcai útépítési hozzájárulás

2.731ezer Ft,

Ø KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadások 2011. évi módosított elõirányzata 1.623.688 ezer Ft, mellyel szemben a
teljesítés 1.033.694 ezer Ft, 64%, ezen belül:

Mûködési kiadások:
§

Személyi kiadások:

330.844 ezer Ft,

§

Munkaadói járulékok:

§

Dologi kiadások:

§

Ellátottak pénzbeli juttatása:

§

Támogatásértékû pénzeszköz átadás

11.091 ezer Ft,

§

Mûködési célú pénzeszköz átadás:

13.774 ezer Ft,

§

Társ.szoc juttatás:

§

Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások:

84.262 ezer Ft,
301.233 ezer Ft,
2.703 ezer Ft,

71.823 ezer Ft,
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-45.021 ezer Ft,

Felhalmozási kiadások:
§

Fejlesztési kiadások:

85.631 ezer Ft,

§

Felújítások:

§

Támog.értékû felhalm.pe átadás:

§

Felhalmozási célú pénzeszk. átadás:

§

Felhalmozási kamatfizetés:

§

Részesedések – részvények vásárlása

137.954 ezer Ft,
0 ezer Ft,
32.152 ezer Ft,
2.593 ezer Ft,
140 ezer Ft,

Finanszírozási kiadások:
§

Felhalmozási hiteltörlesztés:

4.515 ezer Ft.

A mûködési kiadások elõirányzatának teljesítése 770.709 ezer Ft, a felhalmozási
kiadások elõirányzatának teljesítése 258.470 ezer Ft, a felhalmozási hiteltörlesztés
teljesítése 4.515 ezer Ft, a felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása
281.872 ezer Ft.
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Ø PÉNZMARADVÁNYOK VÁLTOZÁSA:

A 2011. évi pénzmaradvány 42.213 ezer Ft. A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
41.754 ezer Ft, melyet módosít a költségvetési kiutalatlan támogatás miatt 459 ezer
Ft. A módosított pénzmaradványból 40.503 ezer Ft kötelezettséggel terhelt
pénzmaradvány, 1.710 ezer Ft szabad pénzmaradvány.
Az elõzõ év(ek)ben képzett maradvány összege: 367.414 ezer Ft.

Ø ÉRTÉKPAPÍR ÉS HITELMÛVELETEK ALAKULÁSA:

Felhalmozási és mûködési hitelt 2011-ben nem vett igénybe az önkormányzat.

Értékpapírjaink névértéken:
OTP

35.000 Ft

MATÁV

380.000 Ft

Kötvények

200.000.000 Ft

Vízmû részvény

140.000 Ft

Összesen:

200.555.000 Ft

Üzletrészek:

Ø Gyomaendrõdi Rgionális
tulajdonrész 1317/10000
Ø

Hulladékkezelõmû

Kft.

1.090.000

Ft,

Orosháza és térsége Ivóvízminõség-javító Önkormányzati Társulás
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273.250 Ft, alapítói vagyon

Ø VAGYON ALAKULÁSA:

Az immateriális javak és tárgyi eszközök az elõzõ évhez képest emelkedett 122 135
ezer Ft-tal, ezen belül:
·

az immateriális javak emelkedett

·

tárgyieszközök állománya

18 792 ezer Ft-tal,
103 343 ezer Ft-tal

Kondoros, 2012. április 21.

Dankó Béla
polgármester

Az elõterjesztést készítette: Glózik Györgyné
Pénzügyi fõmunkatárs
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Beszámoló a 2011. évi ellenőrzésekről
Perei Annamária osztályvezető
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselõ-testület!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§ (10) bekezdése alapján a polgármester
a tárgyévre vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott éves ellenõrzési jelentést, valamint az
önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenõrzési jelentései alapján készített
éves összefoglaló jelentést – a tárgyévet követõen, a zárszámadási rendelet-tervezettel egyidejûleg – a
képviselõ-testület elé terjeszti.

Fenti kötelezettségemnek jelen elõterjesztéssel teszek eleget.

Az önkormányzatok és intézményeinek ellenõrzését mint külsõ, mint belsõ ellenõrzési, illetve
folyamatba épített vezetõi ellenõrzés szintjén kell vizsgálni.

2011. évben az alábbi ellenõrzésekre került sor Kondoros Nagyközség Önkormányzat intézményeinél:

I.

Belsõ ellenõrzés

A 2011. évi belsõ ellenõrzést a Szarvasi Kistérség Többcélú társulása, illetve a Cs.A.Cs. Kft. a
Társulási megállapodásának megfelelõen hajtották végre a Társulási Tanács és a Képviselõ-testület
által 2011. évre elfogadott Belsõ ellenõrzési terv alapján.

2011. évben három ellenõrzést folytatott le a belsõ ellenõr az alábbi tárgyakban:
Ø A 2010. évi beszámoló és zárszámadási rendelet tervezet ellenõrzése
Ø Szociális ellátások szabályszerûségi ellenõrzése
Ø Az Önkormányzat által benyújtott Uniós támogatással megvalósuló projektek
ellenõrzése, különös tekintettel a közbeszerzési eljárásokra
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1. A 2010. évi beszámoló és zárszámadási rendelet tervezet ellenõrzése

A polgármesteri hivatal, az általános iskola, és a Települési Szolgáltató Intézmény beszámoló készítési
kötelezettségének eleget tett. Az adatok megegyeznek a pénzforgalmi jelentésekkel és a fõkönyvi
kivonatokkal. Elkészültek a mérleg-alátámasztások. Az ellenõrzés során hiányosságként megjegyzésre
került, hogy a készítõ és az ellenõrzõ a dokumentumok némelyikén nem írt alá, amely az ellenõrzés
során pótlásra került.

2. Szociális ellátások szabályszerûségi ellenõrzése

Szúrópróbaszerûen ellenõrzésre kerültek a lakásfenntartási támogatás, az ápolási díj, az átmeneti
segély és a temetési segély egyes ügyiratai. Néhány eltérést talált az ellenõr a helyi rendeletben
foglaltaktól.

Javaslat:
-

a helyi rendelet felülvizsgálata az átmeneti segély korlátozására vonatkozóan

A rendelet felülvizsgálata megtörtént.

3. Az Önkormányzat által benyújtott Uniós támogatással megvalósuló projektek ellenõrzése,
különös tekintettel a közbeszerzési eljárásokra

A közbeszerzési eljárás elõkészítése, lefolytatása, illetve a vállalkozási szerzõdés megkötésének
idõpontja után keletkezõ iratok és azok mellékletei az ellenõrzés során rendelkezésre álltak. Az
ellenõrzés során feltárt hiányosság, hogy a pályázatok dokumentumai csak abban az esetben vannak
ellátva nyilvántartási számmal, ha azok postai érkeztetésen keresztül mentek.

Javaslat:
belsõ nyilvántartási rendszer (iktatás) bevezetése, mely alapján a dokumentumok
egyértelmûen beazonosíthatóak
-

kontrollrendszer kiépítése az elõkészítési és értékelési eljárásokban.

II.

Külsõ ellenõrzések
Ellenõrzött
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Ellenõrzés ideje

Tárgy

2011.04.20

Bányajáradék ellenõrzés a bányajáradék bevallás
megfelelõségének ellenõrzésére a Kondoros I.
homok (042/6 hrsz.) védnevû bányatelek
vonatkozásában

Szolnoki Bányakapitányság

TESZI

Kondoros Szennyvíztisztító telep, Vízmû
ellenõrzése

Békés Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv Orosházai-, Szarvasi
Kistérségi Népegészségügyi
Intézménye

TESZI

Óvoda higiéniás ellenõrzése

Békés Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv Orosházai-, Szarvasi
Kistérségi Népegészségügyi
Intézménye

Óvoda

2011.06.20.

Bölcsõde használatbavételi engedélyezés elõtti
helyszíni szemle

Békés Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv Orosházai-, Szarvasi
Kistérségi Népegészségügyi
Intézménye

Óvoda

2011.08.08.

Helyszíni hatósági ellenõrzés

Békés Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatal

Óvoda

2011.08.11.

Bölcsõde szakmai ellenõrzése

Békés Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatal

Óvoda

2011.09.15.

Óvoda épület mûködési engedély módosítási ügye,
szakhatósági állásfoglalás

Szarvas Város Önkormányzatának
Hivatásos Tûzoltóparancsnoksága

Petõfi I. Ált.
Isk.

2011.09.19.

A Petõfi István Általános Iskola (Iskola u. 2/6. és
Hõsök útja 36.) tûzvédelmi hatósági ellenõrzés

Szarvas Város Önkormányzatának
Hivatásos Tûzoltóparancsnoksága

Petõfi I. Ált.
Isk.

2011.11.11.

Közegészségügyi ellenõrzés

Békés Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve

Óvoda

2011.11.24.

Iratkezelés közlevéltári ellenõrzése

Békés Megye Képviselõtestületének Megyei Levéltára

Polg. Hiv.

Békés Megyei Kormányhivatal
Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szervre Munkaügyi
Felügyelõsége

Polg.Hiv.

2011.05.23.

2011.05.24.

2011.12.06

Ellenõrzõ szerv

Munkaügyi ellenõrzés

szerv

Mindezen ellenõrzések mellett a már lezárt és a folyamatban lévõ projektek ellenõrzésére is sor
került, melyeket az elõterjesztés nem részletez, miután ezek egyrészt tervezettek voltak (a fenntartás
ellenõrzésére irányultak), másrészt folyamatba épített ellenõrzésnek minõsülnek.

1.
Bányajáradék ellenõrzés a bányajáradék bevallás megfelelõségének ellenõrzésére a
Kondoros I. homok (042/6 hrsz.) védnevû bányatelek vonatkozásában
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Az ellenõrzés mindent rendben talált.

2. Kondoros Szennyvíztisztító telep, Vízmû ellenõrzése

Az ellenõrzés mindent rendben talált.

3. Óvoda higiéniás ellenõrzése

Az ellenõrzésben megállapított hiányosságok:
- a dolgozók részére öltözõ nem biztosított

Minden további tekintetben rendben talált mindent.

4. Bölcsõde használatbavételi engedélyezés elõtti helyszíni szemle

Az ellenõrzés mindent rendben talált.

5. Helyszíni hatósági ellenõrzés az Óvodában

Az ellenõrzés mindent rendben talált.
6. Bölcsõde szakmai ellenõrzése

A helyszíni szemle hiányosságot nem tapasztalt.
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7. Óvoda épület mûködési engedély módosítási ügye, szakhatósági állásfoglalás

Az épület tûzvédelmi szempontból megfelelõ.

8. A Petõfi István Általános Iskola (Iskola u. 2/6. és Hõsök útja 36.) tûzvédelmi hatósági ellenõrzés

Az ellenõrzés hiányosságot nem tapasztalt.

9. Közegészségügyi ellenõrzés az Óvodában

Az ellenõrzés mindent rendben talált. Észrevétel: nincs élelmiszerraktározás, és az ellenõrzés
idõpontjában nincs csecsemõ a bölcsõdében.

10. Iratkezelés közlevéltári ellenõrzése a Polgármesteri Hivatalban

A Békés Megyei Levéltár 2012. nyarán át fogja venni a Hivataltól az önkormányzati idõszak iktatott
iratait, iktató és mutatókönyveit, költségvetéseit, valamint Képviselõ-testületi jegyzõkönyveit 19901995. idõszakra.

11. Munkaügyi ellenõrzés a Polgármesteri Hivatalban

A közmunkaprogram keretében az egyik munkavállaló bejelentést tett a Munkaügyi Felügyeletnek,
hogy a munkaviszonya megszûnésekor nem kaptam meg a tárgyhavi illetményét, illetve a
munkaviszony megszûntetõ okmányait.

Az ellenõrzés megállapítása:
A munkáltató nem tartotta be a 1992. XXII. tv. 97.§ (2) bekezdését, mely szerint:
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„ (2) A munkaviszony megszüntetésekor (megszûnésekor) a munkavállaló részére ki kell fizetni a
munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és
egyéb jogszabályokban elõírt igazolásokat. Ha a munkaviszony
a) a próbaidõ alatt azonnali hatállyal,
b) rendkívüli felmondással,
c) azonnali hatályú közös megegyezéssel,
d) a 94. §-ban foglalt lehetõség alkalmazásával
e) a 101. § (1)–(2) bekezdése szerint vagy
f) a 10. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
szûnik meg, a munkáltató legkésõbb a jognyilatkozat közlésétõl, illetve a megállapodás megkötésétõl
számított harmadik munkanapon, egyébként legkésõbb az utolsó munkában töltött napon köteles a
kifizetésrõl és az igazolások kiadásáról gondoskodni .”

A bejelentõ munkaviszonya 2011. november 30-án szûnt meg, és az igazolások és a munkabér 2012.
december 2-án került átadásra, illetve kifizetésre.
Az ellenõrzés felhívta a munkáltató figyelmét a jogszabályok jövõbeli megtartására, és a jogsértéstõl
való tartózkodásra.

III. Önkormányzati belsõ ellenõrzés

Ellenõrzések:
- Petõfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 2010.
évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának felülvizsgálatáról
- Többsincs Óvoda és Bölcsõde 2010. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának
felülvizsgálatáról

Az ellenõrzéseket végezték:
- Pusztainé Karsai Anita pénzügyi csoportvezetõ
- Glózik Györgyné pénzügyi fõmunkatárs

1. Petõfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 2010. évi
normatív állami hozzájárulások elszámolásának felülvizsgálatáról
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Ellenõrzés ideje: 2011.02.21-2011.02.23.

Ellenõrzés megállapításai:
Összességében elmondható, hogy a – feltárt kisebb hiányosságoktól eltekintve - Petõfi István
Általános Iskola rendszerezetten, ellenõrizhetõ módon és a pontosságra törekedve vezeti a
normatívákkal kapcsolatos analitikáit, nyilvántartásait. A normatívák igénylése és elszámolása a
törvényi szabályozásnak megfelelõ.

Az ellenõrök felhívták az intézmény vezetõjének figyelmét, hogy a feltárt hiányosságokat
pótolják, mivel az oktatási hozzájárulás igénybevétele és elszámolása a megfelelõ közoktatási
adatokra, az azt megalapozó elõírt tanügyi okmányokra, és az analitikus nyilvántartásokra kell,
hogy épüljön.

Év végi elszámoláskor -413.997 Ft lemondás keletkezett, amely a 2010. évi beszámolóba beépítésre
került.

2. Többsincs Óvoda és Bölcsõde 2010. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának
felülvizsgálatáról

Ellenõrzés ideje: 2011.02.08-2011.02.09.

Ellenõrzés megállapításai:
Összességében elmondható, hogy a Többsincs Óvoda és Bölcsõde rendszerezetten, ellenõrizhetõ
módon és a pontosságra törekedve vezeti a normatívákkal kapcsolatos analitikáit, nyilvántartásait. A
normatívák elszámolása a törvényi szabályozásnak megfelelõ, jogtalan igénybevételre nem került
sor. Év közben normatíva lemondása és pótigénye az intézménynek nem volt. Év végi elszámoláskor
+ 2.658.799 Ft pótigény keletkezett.

Tisztelt Képviselõ-testület!

A 2011. évi ellenõrzések során nagyobb jelentõségû hiba nem került feltárásra. A megállapítások
alapján igyekeztünk minden hibát, hiányosságot kijavítani, a szükséges intézkedéseket megtenni.
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Kérem a tisztelt Képviselõ-testületet a jelentések megvitatására és elfogadására.

Határozati javaslat

Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete a „Beszámoló az önkormányzat és
intézményeinél végzett 2011. évi ellenõrzésekrõl” címû elõterjesztés elfogadására.

Kondoros, 2012. április 18.

Dankó Béla
polgármester

Az elõterjesztést készítette:

Perei Annamária
gazdasági osztályvezetõ
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2011. évi pénzmaradvány
Glózik Györgyné
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi beszámolóban szereplő helyesbített pénzmaradvány összege: 41.754 ezer Ft, ezt növeli az állami
finanszírozásból származó korrekció összege: 459 ezer Ft, így a tárgyévi módosított pénzmaradvány: 42.213 ezer Ft.
Az előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa 367.414 ezer Ft, így az önkormányzat 2011. évi összes
pénzmaradványa: 409.627 ezer Ft
A 2012. évi elfogadott költségvetési rendeletben szerepel 344.131 ezer Ft pénzmaradvány.
Önkormányzati szinten a pénzmaradvány az alábbiak szerint alakult:

Intézmény megnevezése

Módosí
pénzmara

Polgármesteri Hivatal

3

- Ebből körjegyzőség
Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Települési Szolgáltató Intézmény
Többsincs Óvoda
Dérczy Ferenc Könyvtár
Szlovák Önkormányzat
Körös-völgyi HRT.
Összesen:

A módosított pénzmaradvány összege: 42.213 ezer Ft. Az előző év (ek) ben képzett tartalékok maradványa: 367.414
ezer Ft. Így az összes, tartalékokkal növelt pénzmaradvány összege 409.627 ezer Ft, melyből levonjuk a 2012. évi
költségvetésben szereplő 344.131 ezer Ft összeget, így megkapjuk a különbözetet 65.496 ezer Ft összegben,
melynek felhasználására az előterjesztés mellékletében teszünk javaslatot intézményenként.
(Az önkormányzat pénzmaradvány részletezése a rendelet 19.sz . melléklet szerint.)
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4

A Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított
pénzmaradványa 6.539 ezer Ft, mely kötelezettséggel terhelt.
A Települési Szolgáltató Intézmény módosított pénzmaradványa 645 ezer Ft, melyből feladattal terhelt
472 ezer Ft, úgynevezett szabad pénzmaradvány összege: 173 ezer Ft
A Szlovák Önkormányzat módosított pénzmaradványa 412 ezer Ft, mely kötelezettséggel terhelt
pénzmaradvány.

Többsincs Óvoda és Bölcsőde módosított pénzmaradványa 402 ezer Ft, melyből 50 ezer Ft
kötelezettséggel terhelt maradvány, szabad pénzmaradvány összege 352 ezer Ft.

A Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény módosított pénzmaradványa 478 ezer Ft, mely
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

A Körös-völgyi HRT intézmény módosított pénzmaradványa: 1.737 ezer Ft, melyből 200 ezer Ft
kötelezettséggel terhelt maradvány, szabad pénzmaradvány összege 1.537 ezer Ft.

A Polgármesteri Hivatal módosított és előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa 399.414 ezer Ft. A
2011. évi költségvetési rendeletben 317.640 ezer Ft felhalmozási célú és 25.341 ezer Ft működési célú
pénzmaradvány már szerepel, a különbözet: 56.433 ezer Ft, melynek felhasználására tett javaslat az 1.sz.
mellékletben részletezve van.

Határozati javaslat:

Kondoros Nagyközség Képviselő-testülete a 2011. évi pénzmaradványát
hagyja jóvá. (beszámoló 18. - 19. melléklete szerint)

409.627

ezer Ft-ban

A 2012. évi költségvetési rendeletben szereplő 344.131 ezer Ft feletti részt: 65.496 ezer Ft összegben
az alábbiak alapján hagyja jóvá.
Kondoros Nagyközség Képviselő-testülete a 2011. évi pénzmaradványt intézményenként az
alábbiakban hagyja jóvá:

A Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény módosított, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát 6.539 ezer Ft-ban,
A Települési Szolgáltató Intézmény módosított, 645 ezer Ft pénzmaradványát 472 e
Ft-ban személyi és járulékok, 173 e Ft-ban dologi kiadásokra,
A Szlovák Önkormányzat módosított, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát 412
ezer Ft-ban, mely a 2012 évi költségvetésben szerepel.
A Többsincs Óvoda és Bölcsőde intézmény módosított pénzmaradványa 402 ezer Ft,
melyből kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát 50 ezer Ft-ban, szabad pénzmaradványát
352 ezer Ft-ban dologi kiadásokra,
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A Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény módosított pénzmaradványa
478 ezer Ft, melyből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány a 2012. évi költségvetésben
szerepel,
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Reku. Önk.Társ. módosított kötelezettséggel
terhelt pénzmaradványát 1.737 ezer Ft-ban, melyből 200 ezer Ft a 2012. évi költségvetésben
szerepel, 1.537 ezer Ft működési céltartalék,
A Polgármesteri Hivatal módosított és előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványát:
399.414 ezer Ft-ban, , melyből a 2012 évi költségvetésben szerepel: 342.981 ezer Ft, így a
maradvány összegét 56.433 ezer Ft-ban hagyja jóvá Kondoros NK. Képviselő-testülete az
alábbiak szerint:

A 2011. évi pénzmaradvány felhasználása az alábbi részletezés alapján kerül elfogadásra:
A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) 2011. évi módosított, kötelezettséggel
terhelt pénzmaradvány összegét: 1.763 ezer Ft-ban,
Szabad pénzmaradvány összegét: 8.712 ezer Ft-ban
Személyi j. és járulékok

2.273 ezer Ft,

Általános tartalék

6.439 ezer Ft

Az Önkormányzat 2011. évi módosított pénzmaradvány összegét: 45.958 ezer
Ft-ban,

Általános tartalék

5.000 ezer Ft

Pénzeszközátadás

11.767ezer Ft

Fejlesztési céltartalék

29.191 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetési rendeletmódosításban a
pénzmaradvány kerüljön beépítésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megvitatására és elfogadására.
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Kondoros, 2012. április 19.

Glózik Györgyné
Pénzügyi főmunkatárs
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1. melléklet:

Elõterjesztés
Készült Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének 2012.
április 26-án tartandó ülésére

Az elõterjesztés tárgya:
A Polgármesteri Hivatal 2011. évi pénzmaradvány

Tisztelt Képviselõ-testület!

A Polgármesteri Hivatal módosított és elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok
maradványa 399.414 ezer Ft. A 2012. évi költségvetési rendeletben 317.640 ezer Ft
felhalmozási célú és 25.341 ezer Ft mûködési célú pénzmaradvány már szerepel, a
különbözet: 56.433 ezer Ft, melynek felhasználására az alábbi javaslatot tesszük:
A pénzmaradvány része, de a 2012. évi költségvetésünk nem tartalmazza az alábbi kötelezettséggel terhelt maradványokat 1.763
ezer Ft összegben

2012. évi szolgáltatások megrendelés, megállapodás,
Szerzõdés alapján

1.000 ezer Ft

2011. évi szállítói tartozás (mérleg szerint)

87 ezer Ft

Pénzeszközátadás 322/2011.(XI.24.) ÖK. határozat
Alapján - polgármester részére jutalom kifizetés Bioerõmû pályázati pénzeszköz visszafizetési összege
Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen:

541ezer Ft
135 ezer Ft
1.763 ezer FT

54.670 ezer Ft szabad pénzmaradvány felhasználás részletezése az alábbiak szerint:

2011. évben az igazgatási és a kardosi (körjegyzõség) szakfeladaton a személyi juttatások és járulékok maradványa 2.814 ezer
Ft, melybõl kötelezettséggel terhelt maradvány 541 ezer Ft.
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A 2012. évi új jogszabályváltozások egyrészt megnövekedett feladatokat róttak a körjegyzõség dolgozóira, másrészt bõvült a
napi feladatok ellátása. Az állandó és gyakori adatszolgáltatási kötelezettségek határidõben történõ leadása miatt problémát és
gondot okoz a dolgozók szabadságának kiadása is. A pályázatok pénzügyi bonyolítása és elszámolása, a különbözõ statisztikák
és beszámolási kötelezettségek szükségessé tennék a kisegítõ létszám felvételét a Kardosi, illetve a Kondorosi
Önkormányzathoz. A 2011. évi bér és munkaadókat terhelõ járulékok maradványának összegét, mely 2.273 ezer Ft, erre a célra
szeretnénk fordítani.
Kisértékû tárgyieszköz beszerzésére, javítására, nem tervezett kiadásokra (pl. külföldi út költsége, megnövekedett energia
költségek…stb.) az elavult, rossz állapotban lévõ eszközök pótlására és egyéb nem várt kiadásokra szeretnénk a 2011. évi dologi
kiadások maradványát 6.439 ezer Ft-ot a Polgármesteri Hivatal általános tartalékába helyezni.

Az önkormányzat általános tartalék (az elõre nem látott, nem tervezett kiadásokra) elõirányzatára 5.000 ezer Ft-ot javasolunk
betervezni.
A 2012. évi törvényi változások miatt elkülönítetten kell vezetni az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek
költségvetési bevételeit és kiadásait.
Az elkülönítés miatt az intézmények jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány összegét pénzforgalommal teljesíteni kell az
alábbiak szerint:

1. Polgármesteri Hivatal (Körjegyzõség)

10.475 ezer Ft

(1.763 ezer Ft + 8.712 ezer Ft)

2. Többsincs Óvoda és Bölcsõde
3. Dérczy Ferenc Könyvtár
4. Szlovák Önkormányzat

402 ezer Ft
478 ezer Ft
412 ezer Ft

Összesen:

11.767 ezer Ft.

A fennmaradó összeget 29.191 ezer Ft-ot a fejlesztési céltartalékba javasoljuk helyezni.
Jóváhagyásra javasolt összeg: 56.433 ezer Ft.

Kondoros, 2012. április 19.
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Glózik Györgyné
Pénzügyi fõmunkatárs

22

2. melléklet:

Elõterjesztés
Kondoros - Kardos Önkormányzat Képviselõ-testületének 2012. április 26-án tartandó ülésére.

Elõterjesztés tárgya: a közös fenntartású Petõfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
2011. évi pénzmaradványa.

Az elõterjesztés elõadója: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató.

Tisztelt Képviselõ-testület!

A közös fenntartású intézmény 2011.évi összes bevétele194.265.219 e Ft, összes kiadása 193.441 e Ft

Az intézmény helyesbített pénzmaradványa 6.539 e Ft.
( 974 e záró pénzkészlet + 5.565 e TÁMOP-3.1.5. tárgyévi utólag fin. nemzetközi támogatási programok átfutó kiadása)

Felhasználása - Kötelezettséggel terhelt 6.539 e Ft, melybõl:

Ø Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – OKMT
TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0177 „Pedagógusképzés a kondorosi
általános iskola tanárainak” projekthez önkormányzattól kapott
elõleg visszafizetése 5.000 e Ft (183/2011. (VI.30.) Ök. határozat alapján)

Dologi kiadás 1.539 e Ft

Ø

Körpavilon Bt. vásárolt élelmezés számlából 1.000 e Ft

Számlaszám: 1/249.
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Ø

27/2011. (IX.214.) KIM rendelet alapján:

EM 2012/0/1/1/I/2510 Esélyegyenlõségi Támogatás
„Képesség-kibontakoztató integrációs felkészítés”

539 e Ft

Szakmai anyag, továbbképzés, útiköltség, tanszerek stb.

Kondoros, 2012-04-12

Laurinyeczné Trnyík Judit sk.

Kozsuchné Bova Ildikó sk.
gazd.vez.

igazgató

Határozati javaslat:

A társult önkormányzatok a közös irányítású és fenntartású Petõfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény 2011. évi pénzmaradványát 6.539 e Ft-ban jóváhagyja, az elõterjesztésben leírtaknak megfelelõen.

Felhasználása - Kötelezettséggel terhelt 6.539 e Ft, melybõl:

Ø Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – OKMT
TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0177 „Pedagógusképzés a kondorosi
általános iskola tanárainak” projekthez önkormányzattól kapott
elõleg visszafizetése 5.000 e Ft (183/2011. (VI.30.) Ök. határozat alapján)

Dologi kiadás 1.539 e Ft

Ø

Körpavilon Bt. vásárolt élelmezés számlából 1.000 e Ft

Számlaszám: 1/249.

Ø

27/2011. (IX.214.) KIM rendelet alapján:

EM 2012/0/1/1/I/2510 Esélyegyenlõségi Támogatás
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„Képesség-kibontakoztató integrációs felkészítés”
Szakmai anyag, továbbképzés, útiköltség, tanszerek stb.
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539 e Ft

3. melléklet:

ELÕTERJESZTÉS

Készült: A Képviselõ-testület 2012. április 26-i ülésére

Elõterjesztés tárgya: 2011. évi pénzmaradvány

Elõterjesztés elõadója: Szabó Lajos intézményvezetõ

Tisztelt Képviselõ-testület!

Az Intézmény 2011. évi pénzmaradványa 645 e Ft, melybõl kötelezettséggel terhelt 472 e Ft, szabad pénzmaradványa 173 e Ft.

A szabad pénzmaradvány összegét teljes egészében kézi szerszámok, eszközök vásárlására szeretné fordítani az Intézmény,
mivel a közmunka program keretében végzett munkákhoz nem áll rendelkezésre annyi szerszám, mint amennyire szükség lenne,
és amit a program biztosít.

Kérjük a Tisztelt Képviselõ-testületet, hogy a pénzmaradvány felhasználását a fentiek szerint elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Kondoros NK. Önkormányzat Képviselõ Testülete a ……………………sz.
határozatával a Települési Szolgáltató Intézmény 2011. évi
pénzmaradványát 645 e Ft összegben hagyja jóvá. Az Intézmény a 472 e Ft-ot kötelezettségeire, 173 e Ft-ot kézi szerszámok,
eszközök vásárlására fordíthatja.

Kondoros, 2011. április 14.

Szabó Lajos
26

intézményvezetõ
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4. melléklet

TÖBBSINCS ÓVODA 5553 Kondoros, Csabai út 25. sz. Telefon: 06/66 388-635
Kondoros Nagyközség és Kardos Község Önkormányzat
Polgármestere és Képviselő-testülete részére

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2011. évi pénzmaradványának felhasználására.

Intézményünk bevételei eFt-ban:
Módosított előirányzat

Teljesítés

Bevétel többlet teljesítés összege

8124

8346

222

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kiadás megtakarítás összege

80789

80609

180

Intézményünk kiadásai eFt-ban:

Pénzmaradvány összege: 402 eFt

A 2011. évi pénzmaradvány összegéből kötelezettséggel terhelt a Szlovák Önkormányzat 50 eFt támogatása,
melynek felhasználása 2012-ben történik.
2011. évi pénzmaradvány összegéből megmaradó 352 eFt-ot - dologi kiadások között - a Hősök úton elvégzett
csoportszoba bővítés miatt a bútorzat kiegészítésre, továbbá gyermekek játszóudvarának rendezésére kívánjuk
felhasználni.

Mivel a költségvetésünkben nem terveztünk ilyen tételeket, ezért tisztelettel kérjük a Képviselő-testületet a 402 eFt
pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyására.
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Kondoros, 2012. április 16.

Máté Istvánné
intézményvezető

Határozati javaslat:
Kondoros Nagyközség Önkormányzat és Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Többsincs
Óvoda és Bölcsőde 2011. évi pénzmaradványát 402 ezer Ft-ban jóváhagyja az előterjesztésben leírtaknak
megfelelően.

5. melléklet:

Előterjesztés
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. április 26-i soron következő ülésére.

Az előterjesztés tárgya: a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
2011. évi pénzmaradványa

Az előterjesztés előadója: Godáné Nagy Márta intézményvezető

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
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A Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2011. évi költségvetés zárásának főösszegei:
összes bevétel

20.760 e Ft

összes kiadás

20.282 e Ft.

A keletkezett tárgyévi pénzmaradvány összege 478 eFt, amely kötelezettséggel terhelt pénzeszköz.
A 2012. évi költségvetés tervezéskor a rendelkezésre álló adatok alapján, bevételi oldalon 2011. évi
pénzmaradványként 538 e Ft összeg lett az előirányzat.
Ténylegesen 478 e Ft pénzmaradvány keletkezett, így a 2012. évi költségvetés ennek megfelelően módosul.

Határozati javaslat:
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
2012. évi pénzmaradványát 478 ezer Ft-ban jóváhagyja az előterjesztésben leírtaknak megfelelően.

Kondoros, 2012. április 13.

Godáné Nagy Márta
intézményvezető
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6. melléklet:

Előterjesztés
Készült Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-án tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya:
A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
2011. évi pénzmaradványa
Az előterjesztés előadója: Mális Szabolcs társulási titkár

Tisztelt Képviselő – testület!

A 2011. évi pénzmaradványt az alábbiak szerint használja fel az intézményünk:
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 200 ezer Ft, mely a 2012 évi költségvetésbe be lett tervezve. Szabad pénzmaradványunk
összege 1.537 ezer Ft,melyet a működési céltartalékba kívánunk helyezni.

A Társulási Tanács a pénzmaradvány összegét 1.737 ezer Ft-ban hagyja jóvá, az 1.537 ezer Ft különbözetet a 2012. évi
költségvetésbe beépíti.

Kondoros, 2012. április 16.
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Mális Szabolcs
Társulási titkár

32

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Kondoros 2028 kötvény hozamai, kamatkiadásai
Perei Annamária osztályvezető
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelet Képviselõ-testület!

Kondoros Nagyközség Önkormányzata 2008. február 21-én Kötvényt bocsátott ki a Volksbank Zrt-nél. A
Kötvényforrást állampapír vásárlással, valamint betétlekötéssel fektette be az Önkormányzat a kibocsátó
banknál.
A Kondoros 2028 Kötvénnyel kapcsolatos ügyletek lebonyolításával megbízott Priv-Invest Gazdasági
Tanácsadó Kft. elkészítette a 2011. évi IV. és a 2012. évi I. negyedéves beszámolót a pénzmozgásokról.
A Kötvény betétként való elhelyezésén, hozamain kívül az alábbi költségek terhelték Kondoros Nagyközség
Önkormányzatát:
Ø A Priv-Invest Gazdasági Tanácsadó Kft. havi megbízási díja: 95.000 Ft+ ÁFA/hó 2010.12.31ig, 2011.01.01-tõl 120.000 Ft + ÁFA/hó
Ø Kamatfizetés 2008-ban összesen: 4.283.078 Ft
o 2008.03.26.: 795.000 Ft
o 2008.09.25.: 3.466.934 Ft
o 2008.09.30.: 21.144 Ft
Ø Kamatfizetés 2009. szeptember 30-ig: 6.101.217 Ft
o 2009.03.30.: 4.728.376 Ft
o 2009.09.30.: 1.372.841 Ft
Ø Kamatfizetés 2010. szeptember 30-ig: 2.615.500 Ft
o 2010.03.30.: 1.263.570 Ft
o 2010.09.30.: 1.351.930 Ft
Ø Kamatfizetés 2011. szeptember 30-ig: 2.640.980 Ft
o 2011.03.30.: 1.218.818 Ft
o 2011.09.30.: 1.422.162 Ft
Ø Kamatfizetés 2012. március 31-ig: 1.169.841Ft
o 2012.03.29.: 1.169.841 Ft
Ø Kamatfizetés kibocsátástól 2012. március 31-ig: 16.810.616 Ft
2012. 03.31-ig a kötvénykibocsátás
Ø hozama: ~ 82,6 millió Ft
Ø egyéb kiadások (kamat): 16.810.616 Ft
Ø egyéb kiadások (Priv-Invest Gazdasági Tanácsadó Kft): 6.225.900 Ft
Tehát jelenleg 59,6 millió Ft többletbevételt jelent Kondoros Nagyközség Önkormányzatnak a
kötvénykibocsátás. (ez a többletbevétel csak tájékoztató adat, hiszen jelenleg nem kalkulálhatunk a CHF
alakulásával, a fenti összeg a kibocsátáskori 200 millió forintot veszi alapul)

Határozati javaslat:
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete a Kondoros 2028 kötvény kibocsátással
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kapcsolatos beszámolót jóváhagyja.

Kondoros, 2012. április 16.

Perei Annamária
gazdasági osztályvezetõ
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

regionális Hulladéklerakó Kft. 2011. évi mérlegének elfogadása
Perei Annamária osztályvezető
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselõ-testület!

A Regionális Hulladékkezelõ Kft. (Gyomaendrõd, Tanya külterület 104.) 13,22%-os tulajdoni
hányadunkban álló gazdasági társaság, amelyet a Remondis Kft-vel kötött érvénytelen megállapodás
után hoztunk létre a társult önkormányzatokkal együtt.
A közös gazdasági társaság partner a hulladékgazdálkodási feladataink megvalósításában. Fontos
prioritás, hogy a fejlesztések szolgálják a hulladékkezelési díj optimális megállapítását.
Ezekhez látnunk kell, hogy milyen rövid-, illetve hosszútávú fejlesztési céljai vannak a Kft.
menedzsmentjének, és ezeket milyen források bevonásával kívánják megvalósítani.

A Kft. ügyvezetõje megküldte a 2011. évi mérlegbeszámolót, amelyet ezúton a képviselõ-testület elé
terjesztem elfogadás céljából.

1.) Határozati javaslat:
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete jóváhagyólag elfogadására javasolja a
Regionális Hulladékkezelõ Kft. 2011. évi mérlegbeszámolóját és felhatalmazza az ügyvezetõ
igazgatót, hogy 2012. május 31. napjáig nyújtsa be az illetékes hatósághoz.
A képviselõ-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésrõl tájékoztassa a Kft. ügyvezetõjét.
Határidõ: 2012. május 11.
Felelõs: Dankó Béla polgármester

2.) Határozati javaslat:
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete jóváhagyólag elfogadásra javasolja, hogy a
Regionális Hulladékkezelõ Kft. taggyûlésén Kondoros Nagyközség Önkormányzata, mint
résztulajdonos támogassa a 2011. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba való

elhelyezését.
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A képviselõ-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésrõl tájékoztassa a Kft. ügyvezetõjét.
Határidõ: 2012. május 11.
Felelõs: Dankó Béla polgármester

Kondoros, 2012. április 24.
Dankó Béla
polgármester

Az elõterjesztést készítette:

Perei Annamária
gazdasági osztályvezetõ

Mellékletek:
-

Az ügyvezetõ levele a 2011. évi mérlegbeszámoló megküldésérõl

-

2011. évi egyszerûsített éves beszámoló

-

Egyszerûsített éves beszámoló kiegészítõ melléklete

-

Független könyvvizsgálói jelentés

-

2011. évi gazdasági beszámoló
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Regionális Hulladékkezelő Kft. 2012. évi üzleti terve
Perei Annamária osztályvezető
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselõ-testület!

A Gyomaendrõdi Regionális Hulladékkezelõ Kft. ügyvezetõje elkészítette a társasági 2012. évi üzleti
tervét.
Az üzleti tervet a Felügyelõ Bizottság egyhangúlag elfogadta. A Kft. taggyûlése két fordulóban
tárgyalta és elfogadta, de csak akkor lép hatályba, ha a tagönkormányzatok képviselõ-testületei is
elfogadják.

Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet az üzleti terv megtárgyalására.

Határozati javaslat:

Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta és elfogadja a Gyomaendrõdi
Regionális Hulladékkezelõ Kft. (Gyomaendrõd, Tanya 104.) 2012. évi üzleti tervét.
A képviselõ-testület felhívja az ügyvezetõt, hogy 2012. májusi ülésére terjessze elõ az üzleti terv
idõarányos teljesítésérõl és szükséges módosításáról készített beszámolót.
A képviselõ-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésrõl értesítse az ügyvezetõt.

Felelõs: Dankó Béla polgármester
Határidõ: 2012. május 4.
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Körös-szögi Nonprofit Kft 2011. évi közhasznú jelentés
Perei Annamária osztályvezető
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelet Képviselõ-testület!

Kondoros Nagyközség Önkormányzat 560.000 Ft törzsbetéttel tagja a Körös-szögi Kistérségi
Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaságnak.

A Kft. 2011. évi gazdálkodását, illetve tevékenységét az elõterjesztés mellékletét képezõ
dokumentáció tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet az elõterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat:
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta és elfogadja a Körös-szögi
Nonprofit Kft. 2011. évi mérlegjelentését és közhasznúsági jelentését.

A képviselõ-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésrõl tájékoztassa az ügyvezetõ igazgatót.

Határidõ: 2012. május 4.
Felelõs: Dankó Béla polgármester

Határozati javaslat:
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta és elfogadja a Körös-szögi
Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét. Megbízza az ügyvezetõ igazgatót, hogy a terv végrehajtásáról
gondoskodjon.

Határidõ: 2012. december 31.
Felelõs: Hetényi István ügyvezetõ igazgató
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A képviselõ-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésrõl tájékoztassa az ügyvezetõ igazgatót.

Határidõ: 2012. május 4.
Felelõs: Dankó Béla polgármester

Kondoros, 2012. április 17.
Dankó Béla
polgármester

Az elõterjesztést készítette: Perei Annamária gazdasági osztályvezetõ
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Körös-szögi Nonprofit Kft készfizető kezességvállalás
Perei Annamária osztályvezető
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselõ-testület!

A Körös-szögi Nonprofit Kft. pénzügyi teljesítéseinek folyamatossá tételére, likvid problémák
kezelésére 2011. május 17. napján az OTP Bank Nyrt-tõl, mint a Kft. hitelfolyósító bankjától 10 M Ft
folyószámla-hitelt vett fel, melyre Szarvas Város Önkormányzata 2012. május 17. napjáig készfizetõ
kezességet vállalt.
A Körös-szögi Nonprofit Kft. azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Képviselõ-testülethez, hogy a 10 M Ftos hitelkeretre 2012. december 31-ig készfizetõ kezességet vállalni szíveskedjék. (Számlaszám:
11733058-20023388)

A Körös-szögi Nonprofit Kft. hitel-visszafizetési kötelezettségének 2011-ben hiánytalanul eleget tett,
és Hetényi István ügyvezetõ igazgató levelében tett ígéret szerint 2012. évben is ezt a gyakorlatot
folytatja.

Kondoros Nagyközség Önkormányzat tulajdonosi törzstõkéjének aránya 5,656%, amely szerint a 10
M Ft-ra jutó kezességvállalási összeg 565.656 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet az elõterjesztés megtárgyalására.

Határozati javaslat:

Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete hozzájárul, hogy a Körös-szögi Nonprofit
Kft. által az OTP Bank NYrt-nél vezetett számlájához tartozó 10 M Ft összegû folyószámla
hitelkeretre és annak kamataira készfizetõ kezességet vállal a tulajdonosi törzstõke arányában
(5,656%) 2012. május 17. napjától 2012. december 31. napjáig.

A képviselõ-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésrõl tájékoztassa az ügyvezetõ igazgatót.
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Határidõ: 2012. május 4.
Felelõs: Dankó Béla polgármester

Határozati javaslat:

Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete nem járul hozzá, hogy a Körös-szögi
Nonprofit Kft. által az OTP Bank Nyrt-nél vezetett számlájához tartozó 10 M Ft összegû folyószámla
hitelkeretre és annak kamataira készfizetõ kezességet vállaljon.

A képviselõ-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésrõl tájékoztassa az ügyvezetõ igazgatót.

Határidõ: 2012. május 4.
Felelõs: Dankó Béla polgármester

Melléklet:
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

TESZI Alapító Okirat módosítása
Szabó Lajos
Boldis Zsolt képviselő

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselõ-testület!

Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete 2012. márciusi ülésén jóváhagyta az intézmény alapító okirat
módosítását.

A Magyar Államkincstár az alábbi hiányosságokra hívta fel a figyelmet:
Hiányzik a közfeladat az alapító okiratból
Az alapító okirat tartalmazza a kiegészítõ és kisegítõ tevékenységek fogalmát, melyeket a 2010. évi XC. törvény 135.§
5) bekezdése alapján törölni kell

A fenti hiányosságok, hibák javításra kerültek, ezért kérem a Tisztelt Képviselõ-testület az alapító okirat módosításának
elfogadására.

Határozati javaslat:
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete a Települési Szolgáltató Intézmény Alapító okiratának
módosítását egységes szerkezetben jóváhagyja.

Szabó Lajos
intézményvezetõ

Kondoros, 2012. április 16.

42

43

ALAPÍTÓ OKIRAT
(egységes szerkezetben)

1. Az intézmény neve:

Kondoros Nagyközség Önkormányzatának
Települési Szolgáltató Intézménye

2. Az intézmény törzsszáma:

343446

3. Székhelye:

Kondoros, Liget u. 2.

4. Mûködési területe:

Kondoros Nagyközség Közigazgatási
Területe

5. Alapító szerv:

Kondoros Nagyközség Önkormányzat
Képviselõ-testülete
5553 Kondoros, Hõsök tere 4-5.

6. Alapító okirat kelte:

1994. március 25.

7. Felügyeleti és irányító szerve:
Önkormányzat Képviselõ-testülete

Kondoros Nagyközség

5553 Kondoros, Hõsök
tere 4-5.

8. Jogállása:

önálló jogi személy, vezetõjét az alapító
Szerv Képviselõ-testülete bízza meg.

9. Költségvetési gazdálkodó jogköre:
gazdálkodó költségvetési szerv

10. Vagyona:

A Képviselõ-testület által használatba
adott vagyonnal,eszközökkel gazdálkodik

11. Statisztikai számjel:

15343446.8411.322.04
44

Önállóan mûködõ és

12. Adószám:

15343446-2-04

13. Intézmény szakágazat száma:

84 1116

14. Költségvetési szerv vezetõjének
kinevezési rendje:

a Képviselõ-testület - pályázat alapján

Költségvetési szerv vezetõjének neve:

Szabó Lajos

Kinevezés idõpontja:

2000. április 16.

Idõtartama:

határozatlan idejû

15. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:

- közalkalmazott:

közalkalmazottak jogállásáról szóló1992.
évi XXXIII. tv. szerint

- egyéb foglalkoztatott

munka törvénykönyvérõl szóló
1992. évi XXII. tv.

- megbízási jogviszony

polgári törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény

16. Alaptevékenység, szakfeladat

2012. január 1-tõl hatályos
080000

Egyéb bányászat

360000

Víztermelés-, kezelés-, ellátás

370000

Szennyvíz gyûjtése-, tisztítása elhelyezése
381103

Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyûjtése, szállítása, átrakása

522001

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

680002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés

813000

Zöldterület-kezelés

841403

Város-, és községgazd. m.n.s szolgáltatások
45

841907

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

842541

Ár- és belvízvéd. összefüggõ tevékenységek

882203

Köztemetés

931102

Sportlétesítmények mûködtetése és fejlesztése

960302

Köztemetõ-fenntartás és mûködtetés

17. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §. alapján.

18. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A Települési Szolgáltató Intézmény alapító okirat módosítását egységes szerkezetben Kondoros Nagyközség Önkormányzat
Képviselõ-testülete 118/2012. (IV.26.) sz. ÖK. határozatával hagyta jóvá.

Dankó Béla

Zsindely Ferencné

polgármester

jegyzõ

Záradék:
A módosított alapító okirat hatályba lépésének idõpontja: 2012. április 27.
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Kondoros, 2012. április 27.
Zsindely Ferencné
jegyzõ
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Dérczy Ferenc Könyvtár Alapító Okirat módosítása
Godáné Nagy Márta
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. márciusi ülésének jóváhagyta az intézmény alapító
okirat módosítását.
A Magyar Államkincstár az alábbi hiányosságokra hívta fel a figyelmet:
Hiányzik a szakágazat szám
Az alapító okirat tartalmazza a kiegészítő és kisegítő tevékenységek fogalmát, melyeket a 2010. évi XC.
törvény 135.§ 5) bekezdése alapján törölni kell
Hibás a 680002 szakfeladat

A fenti hiányosságok, hibák javításra kerültek, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testület az alapító okirat
módosításának elfogadására.

Határozati javaslat:
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Dérczy Ferenc
Könyvtár és Közművelődési Intézmény Alapító Okirat módosítását
egységes szerkezetben elfogadja.

Határidő: 2012. április 27.
Felelős: Godáné Nagy Márta

Kondoros, 2012. április 16.
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Godáné Nagy Márta
intézményvezető
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ALAPÍTÓ OKIRAT

1.

Az intézmény neve:
Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

2.

Az intézmény rövid neve: Dérczy F. Könyvtár és Közműv. Int.

3.

Törzskönyvi azonosító szám: 634443

4.

Adószám: 16653717-2-04

5.

KSH statisztikai számjel: 16653717-9251-322-04

6.

Társadalombiztosítási folyószámlaszám: 343

7.

Bankszámlaszám: 11733003-16653717

8.

Székhelye:

Kondoros, Iskola u. 2/6.

Helyrajzi száma: 2068

Telephelye:

Művelődési Ház / Konferencia Terem

Kondoros, Hősök u. 25.
Helyrajzi száma: 1522

9.

Működési köre: Kondoros Nagyközség lakossága,
illetve a kislélekszámú környező települések
és a Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény tanulói és pedagógusai.

10.

Irányító szerv neve székhelye:
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

11.

Alapító jogokkal felruházott szerv neve székhelye:
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
5553, Kondoros Hősök tere 4-5.
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12.

Az intézmény besorolása
- gazdálkodási jogkör szerint:
önállóan működő költségvetési szerv

13.
Annak az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek a neve,
amely költségvetésébe az önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
beépül:
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
14.
Gazdasági szervezettel nem rendelkezik, egyes pénzügyi- gazdálkodási feladatait
külön megállapodás alapján Kondoros Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja
el.

15.

Vezetőjének kinevezési, megbízási rendje:

Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat alapján 5 évre szóló,
határozott időre nevez ki, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a végrehajtására kiadott 150/1992. (XI.20) Korm. rendelet rendelkezéseinek
figyelembe vételével. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

16.

Az intézmény vezetőjének neve:
Godáné Nagy Márta
Kinevezés időpontja: 2011.08.01.
Időtartama: 5 év

17.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. szerint.

18.

Alapvető szakágazat: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység

19.

Alaptevékenységek

91012 Könyvtári tevékenység
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

910123 Könyvtári szolgáltatások
Nyilvános könyvtári ellátást biztosít a településen.
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Közművelődési könyvtárként válogatva gyűjti a nemzeti dokumentum-termést.
A könyvtári tevékenységen belül folyamatosan:
- állományát gyűjteményezi, feldolgozza, katalógusokban
feltárja, gondozza;
- hagyományos könyvtári szolgáltatásokat nyújt, tájékoztat,
kölcsönöz, a dokumentumok helyben használatát biztosítja;
-

informatikai és szolgáltatásokat biztosít.

Iskolai könyvtári ellátást biztosít és tankönyvtárat működtet.

Könyvtári rendezvények gyermekek és felnőttek részére.
Könyvtári és könyvtárhasználati órák tartása.
ÉKKŐ Tábor szervezése – értékközvetítés nyári tábor keretében.

A helyismereti, helytörténeti gyűjtemény fejlesztését kiemelt feladatként kezeli a
településre vonatkozóan. Alkalmanként
helytörténeti vonatkozású írások megjelentetése.
Pályázati kiírások közzétételével főleg a gyermeki kreativitás és a helytörténeti munka
előmozdítását kezdeményezi.
Az
informatikai hálózat
fejlesztése, tartalmi feltöltése,
működtetése és
szolgáltatásainak biztosítása – különféle adatbázisokhoz hozzáférhetőség, Internet
használat biztosítása folyamatos a könyvtári feladatellátás során.

9105 Közművelődési tevékenységek
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek
működtetése
Ø
A település környezeti, szellemi, kulturális értéktárának, művészeti értékeinek,
hagyományainak helyi művelődési szokásainak feltárása, közvetítése és gondozása.
Ø

Állandó és időszaki kiállítások rendezése.

Ø
A nemzeti, a nemzetiségi, testvér települési és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése és az ünnepek kultúrájának gondozása, az önkormányzat, illetve községi
rendezvények segítése.
Ø
Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
támogatása.
Ø

A

helyi

társadalom

kapcsolatrendszerének,
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közösségi

életének

érdekérvényesítésének segítése.
Ø

A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.

Ø
Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási felnőttoktatási lehetőségek támogatása.
Ø
A Művelődési Ház, mint közösségi színtér, illetve a Konferencia Terem funkcionális
üzemeltetése.

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

20.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

21.

Vagyon feletti rendelkezési joga:

A használatába adott ingatlan és ingó vagyont, az intézményi leltár szerint nyilvántartott
eszközöket a feladataihoz szabadon használhatja. Megilleti a tevékenységei ellátását szolgáló
vagyon szabad kapacitásának hasznosítási joga, az ingatlanok elidegenítése és megterhelése
kivételével.

A Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító okirata egységes szerkezetben a
119/2012. (IV.26.) sz. Önkormányzati határozattal került elfogadásra.

Dankó Béla
polgármester

Zsindely Ferencné
jegyző

Záradék:
A módosított alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. április 27.

Kondoros, 2012. április 27.
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Zsindely Ferencné
jegyző
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Vízvédelmi fejlesztések megvalósítása négy település önerő alap pályázat
Ribárszki Péter
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Kondoros Nagyközség Önkormányzata támogatásban részesült Vízvédelmi fejlesztések megvalósítása
Kondoros, Gyomaendrőd, Kamut és Kétsoprony településeken című, DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 azonosító
számú pályázata 333.102.690,-Ft összegű támogatással, csökkentett összköltséggel.
A pályázatot a közreműködő hatóság 370.114.100,-Ft összköltséggel, 333.102.690,-Ft támogatással, 90 %-os
támogatási intenzitással támogatta.

Az Önkormányzat a pályázat megvalósításához szükséges saját forrás kiegészítésére pályázatot kíván benyújtani a
6/2012. (III.1.) BM rendeletre.

A pályázat keretében igényelhető támogatás, az összes saját forrás legfeljebb 65%-a. Nyertes pályázat esetén
Kondoros település vonatkozásában a pályázat megvalósításához szükséges önerő az alábbiak szerint alakul.

Önkormányzat neve

Önkormányzatra jutó
összes saját forrás

EU Önerő alap
támogatás maximális
mértéke

Önkormányzatra jutó
maximális EU Önerő
Alap támogatás

Kondoros

10 676 109

65%

6 939 471

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására és elfogadására.

Határozati javaslat:

……………./ 2012. (IV.26.) sz. Ök. határozat

Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az Új Széchenyi Terv DélAlföldi Operatív Program keretében támogatásban részesített DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 kódszámú, „Vízvédelmi
fejlesztések megvalósítása Kondoros, Gyomaendrőd, Kamut és Kétsoprony településeken” című projekt saját
forrás kiegészítésére, a 6/2012. (III.1.) BM rendeletre.

Kondoros településen megvalósuló projekt költsége:
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Konzorciumi tagra
jutó projekt
összköltség

Kondoros

106.761.089

Konzorciumi tagra
jutó támogatás

96.084.980

Konzorciumi tagra jutó
önerő

10.676.109

A Képviselő-testület Kondorosra jutó 10.676.109,- Ft önerő hozzájárulást biztosít saját forrásból.
A ROP forrásból nyújtott támogatáshoz az önrész fedezetét Kondoros Nagyközség Önkormányzata a 2012. évi
költségvetésében, felhalmozási kiadások költségvetési soron elkülönítetten kezeli.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a projektet megvalósítja és a fenntartási időszakban
gondoskodik a működtetéséről.

Pályázó megnevezése: Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Tervezett fejlesztés megnevezése: Vízvédelmi fejlesztések megvalósítása Kondoros, Gyomaendrőd, Kamut és
Kétsoprony településeken
Pályázat azonosítója: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010
Projekt összköltsége: 370.114.100.- forint
Projekt pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése:

Forrás megnevezése

2012. év

2013. év

2014. év

Összesen

EU Alapokból
igényelt forrás
összege

94 454 085

215 419 503

4 723 249

314 596 837

A fejlesztéshez hazai
társfinanszírozás
keretében biztosított
összeg

5 556 170

12 671 843

277 840

18 505 853

Pályázó által
költségvetésének
terhére vállalt saját
forrás összege

11 112 251

25343 483

555 676

37 011 410

Beruházás
összköltsége

111 122 506

253 434 829

5 556 765

370 114 100

Határidő: azonnal
Felelős : Dankó Béla polgármester
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Kondoros, 2012. április 18.

Dankó Béla
Polgármester

Az előterjesztést készítette:
Ribárszki Péter
Beruházási csoportvezető
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Szennyvízhálózat bővítés közbeszerzési tanácsadói feladatellátási szerződés módosítása
Pauló Erzsébet
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselõ-testület!

A
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0021
azonosító
számú,
„Kondoros
település
szennyvízhálózatának bõvítése és az ehhez szükséges kapacitás és hatékonyság növelés a
meglévõ szennyvíztisztító telepen'' címû projekt kapcsán a hivatalos közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására a Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és Tanácsadó Kft-vel
(6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/A.) kötöttünk szerzõdést.

A szerzõdés módosítása az alábbi okok miatt vált szükségessé:
a Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Cg.03-09-114087/27 számú végzése
alapján a Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és Tanácsadó Kft-bõl történõ
kiválással létrejött az IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Kft., mint
jogutód cég,
-

ÁFA kulcs változása (25 helyett 27 %),

-

az önkormányzat adószámának változása,

-

a szerzõi jogok rögzítésre kerültek a Közremûködõ Szervezet kérésére.

A fenti okok miatt az alábbi módosítások történtek:
megbízási szerzõdés bevezetõ részének módosítása (Megbízó adószáma,
Megbízott adatainak változása),
-

a Szerzõdés VI. 6.1., 6.3. pontjának, VII 7.1, 7.5., 7.6. pontjának pontosítása,

-

a szerzõdés IX. pontjának kiegészítése.

A szerzõdés módosítás az elõterjesztéshez mellékelve.

Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet, hogy az elõterjesztés megtárgyalását követõen a
mellékelt szerzõdésmódosítást elfogadni szíveskedjen.
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Határozati javaslat:
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0021
azonosító számú, ,,Kondoros település szennyvízhálózatának bõvítése és az ehhez
szükséges kapacitás és hatékonyság növelés a meglévõ szennyvíztisztító telepen'' címû
projekt kapcsán a hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására az IMPERIAL
TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. szerzõdés módosítását elfogadja, és utasítja a
polgármestert, hogy a szerzõdés módosítást írja alá.

Felelõs: Dankó Béla
Határidõ: azonnal

Kondoros, 2012. április 26.
Dankó Béla
polgármester

Elõterjesztést készítette: Pauló Erzsébet
Beruházási elõadó

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
módosítása

amely létrejött egyrészről

Kondoros Nagyközség Önkormányzata (5553 Kondoros, Hősök tere 4-5., adószám:
15725534-2-04, képviseletében eljár: Dankó Béla polgármester) mint Megbízó,

másrészről

az IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 1038 Budapest, Tamás utca 14., adószáma: 23734094-2-41, cégjegyzékszáma:
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01-09-975795, képviseli: Nagy László ügyvezető), mint megbízott - a továbbiakban:
Megbízott – továbbiakban együttesen: Felek –

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy Megbízó és a Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6000 Kecskemét, Ipoly u.
1/A., cégjegyzékszáma: Cg. 03-09-114087, adószáma: 13841371-2-03, képviseli:
Nagy László ügyvezető) között 2010. december 9. napján megbízási szerződés jött
létre „Kondoros település szennyvízhálózatának bővítése és az ehhez szükséges
kapacitás – és hatékonyság növelése a meglévő szennyvíztisztító telepen” című,
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0021 azonosítószámú pályázat független hivatalos
közbeszerzési tanácsadói feladatainak ellátására.

A felek rögzítik, hogy Kondoros Nagyközség Önkormányzatának adószáma
megváltozott.

A felek rögzítik továbbá, hogy a Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Cg.03-09114087/27 számú végzése alapján a Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságból 2012. január 4. napján történő
kiválással létrejött az IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság, mint jogutód cég.

2.
Az 1. pontban írt változásokra tekintettel Felek a megbízási szerződés
bevezető részét – mely a Felek megnevezését és adatait rögzíti – közös
megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„Kondoros Nagyközség Önkormányzata
székhelye: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.,
adószáma: 15725534-2-04
képviseli: Dankó Béla polgármester, mint megbízó - a továbbiakban: Megbízó

másrészről az

IMPERIAL
Társaság

TENDER

Közbeszerzési és
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Tanácsadó Korlátolt

Felelősségű

székhelye: 1038 Budapest, Tamás utca 14.
adószáma: 23734094-2-41
cégjegyzékszáma: 01-09-975795
bankszámlaszám: 10918001-00000119-59740008
képviseli: Nagy László ügyvezető, mint megbízott - a továbbiakban: Megbízott”

3.
A szerződés VI. 6.1. pontjának második bekezdését a Felek közös
megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„A megbízás teljesítéséhez szükséges, elektronikusan rendelkezésre álló
információkat Megbízó elektronikus úton juttatja el az alábbi e-mail címre:
nagy.laszlo@imperialkft.hu. A csak nyomtatott formában rendelkezésre álló
dokumentumokat Megbízó telefaxon (1/205-35-13), levélben vagy személyesen
juttatja el a Megbízottnak.”

4.
A szerződés VI. 6.3. pontját a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint
módosítják:

„Megbízó a Megbízott számára a közbeszerzési eljárás lefolytatásával
kapcsolatosan folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít. Megbízónak a
Megbízottal való kapcsolattartásért felelős alkalmazottja: Pauló Erzsébet (tel.: +36
66 589 329, e-mail: paulo.erzsebet@kondoros.hu).”

5.
A szerződés VII. 7.1. pontját a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint
módosítják:

„Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízottat a jelen szerződés II. fejezetében
meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért 7.800.000,- Ft + a mindenkor
hatályos ÁFA összegű megbízási díj illeti meg, mely megbízási díj a Megbízott
költségeit is magában foglalja.
A nettó Megbízási díj 85 %-a EU és költségvetési támogatás, és 15 %-a
önkormányzati rész. A mindenkor hatályos ÁFA összeg önkormányzati rész.”

6.
A szerződés VII. 7.5. pontjának első
megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
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bekezdését

a Felek közös

„A megbízási díj igazolt teljesítést követően, a jogszabályoknak megfelelő
számla alapján, átutalással kerül kiegyenlítésre.
Az önkormányzati önrész, mely a nettó megbízási díj 15 %-a + a mindenkor
hatályos ÁFA kifizetése az elfogadott teljesítést követően 15 napon belül kerül
átutalásra a Megbízó által a Megbízott szerződésben meghatározott bankszámlájára.
A nettó megbízási díj 85 %-ának kifizetése az elfogadott teljesítést követően
45 napon belül kerül átutalásra a Közreműködő Szervezet által a Megbízott
Szerződésben meghatározott bankszámlájára.”

7.
A szerződés VII. 7.6. pontját a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint
módosítják:

„A Megbízott számlavezető pénzintézete és számlaszáma: UniCredit Bank Hungary
Zrt. 10918001-00000119-59740008.”

8.
ki:

A szerződés IX. pontját a Felek közös megegyezéssel az alábbiakkal egészítik

„A Szerződés teljesítése során keletkező bármilyen szellemi alkotáshoz fűződő (pl.
szerzői jogi) jog a Megbízó kizárólagos tulajdonát képezi, a vagyoni jogok a Megbízót
illetik meg, aki ezeket (fel)használhatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása
szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi vagy bármely más korlát nélkül. A vagyoni
jogok ellenértékét a felek a Megbízási díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe
vették.”

A megbízási szerződés egyéb, jelen módosításokkal nem érintett pontjai változatlan
tartalommal hatályban maradnak.

Felek jelen szerződés módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt helybenhagyólag 5 eredeti példányban aláírják, melyből 3 példány Megbízót, 1
példány a Megbízottat, 1 példány a Közreműködő Szervezetet illeti.

Kondoros, 2012. április 26.
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……………………………………………..

……………………………………………..

Dankó Béla

Nagy László

polgármester

ügyvezető

Kondoros Nagyközség Önkormányzata

IMPERIAL TENDER Kft.

Megbízó

Megbízott
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Tanyafejlesztési Program 2011. pályázat munkagép üzemeltetési szerz.
Perei Annamária osztályvezető
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület !

A Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt a 81/2011. (VIII.11.) VM rendeletben
foglaltaknak megfelelően a Tanyafejlesztési Program keretében a tanyák, valamint az
alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi
fejlesztések támogatási pályázat keretén belül Kondoros Nagyközség Önkormányzata
és Kardos Község Önkormányzata a külterületi földutak karbantartásához 1db
munkagép beszerezésére nyújtott be pályázatot, mely támogatásban részesült. A
megítélt támogatás összege:23.039.680,- Ft.
A hatósági szerződés megkötését követően a közbeszerzési eljárás
lebonyolítására Ilyés Péter egyéni vállalkozóval kötött a Kedvezményezett megbízási
szerződést.
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b. pontja szerint közbeszerzési eljárást indítottunk az
ajánlattételi felhívások megküldésével 2012. február 2-án.
A közbeszerzési eljárás során a VOLVO Építőgépek Hungária Kereskedelmi Kft (1141
Budapest, Nótárius u. 13-15.) tette a legalacsonyabb ajánlatot, így a 60/2012.(II.27.)
ÖK határozattal a Képviselő-testület a VOLVO Kft ajánlatát fogadta el. Az adásvételi
szerződés 2012. március 19-én került megkötésre a közbeszerzési eljárás eredménye
szerint 20.100.000,- Ft + 5.427.000,- Ft (ÁFA), összesen: 25.527.000,- Ft összegben.
Az eladó a VOLVO gyártmányú munkagépet 2012. március 30-án szállította le a
Települési Szolgáltató Intézmény telephelyére.
A beruházás

költségei:

Tevékenység

Nettó költség

Közbeszerzési eljárás

Bruttó (ÁFÁ-val növelt)
összeg

200.000,- Ft

254.000,- Ft

Gépbeszerzés

20.100.000,- Ft

25.527.000,- Ft

összesen

20.300.000,- Ft

25.781.000,- Ft

A beruházás

finanszírozása:
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Elszámolható Támogatás

22.974.300,- Ft

Önkormányzat önerő

2.806.700,- Ft

Összesen

25.781.000,- Ft

A települési önkormányzatok lakosságarányosan járultak hozzá az önerő
biztosításához:
Település

lakosságszám

Önkormányzat önerő

Kondoros

5388 fő

2.484.393- Ft

699 fő

322.307,- Ft

6087 fő

2.806.700,- Ft

Kardos
Összesen

A települések önkormányzatai hozzájárulásuk mértékében szereztek tulajdonjogot a
munkagépre vonatkozóan a közöttük a „Külterületi földutak karbantartásához
gépbeszerzés” tárgyú projekt megvalósítására kötött konzorciumi megállapodásnak
megfelelően.
A VOLVO munkagép a pályázatban rögzített árnál alacsonyabb áron került
beszerzésre, így változatlan támogatási intenzitással, beszerzési ár 90 %-os
támogatásával számítva az elszámolható támogatás 22.974.300,- Ft.
Az új kotró-rakodógépet a Települési Szolgáltató Intézmény fogja üzemeltetni. Az
üzemeltetési szerződés az előterjesztés melléklete.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására és
elfogadására.

Határozati javaslat:

……………./ 2012. (IV.26.) sz. Ök. határozat

Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Külterületi
földutak karbantartásához gépbeszerzés” című projektről készült beszámolót.
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Határozati javaslat:

……………./ 2012. (IV.26.) sz. Ök. határozat

Kondoros Nagyközség Önkormányzata a Támogató által gépbeszerzésre megítélt
23.039.680,- Ft támogatási összegből 65.380,- Ft támogatásról lemond 23789/2011/VKSZI hatósági szerződésben foglaltaknak megfelelően.

Határozati javaslat:

……………./ 2012. (IV.26.) sz. Ök. határozat

Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kondoros
Nagyközség Önkormányzata, Kardos Község Önkormányzata és a Kondoros
Nagyközség Önkormányzata Települési Szolgáltató Intézmény (Kondoros, Liget u. 2.)
között megkötött VOLVO gyártmányú BL71B típusú munkagép üzemeltetésére szóló
szerződést.

Határidő : azonnal
Felelős : Dankó Béla polgármester

Kondoros, 2012. április 18.

Dankó Béla
polgármester

Előterjesztést készítette:
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Liszkainé Nagy Mária beruházási előadó

ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrészről
Kondoros Nagyközség Önkormányzata (5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.)
Adószám: 15725534-2-04. Törzs-szám: 725536, képviseli: Dankó Béla polgármester
továbbiakban tulajdonos és
Kardos Község Önkormányzat (5552 Kardos, Gyomai út 24.)
Adószám: 15347055-1-04, Törzs-szám: 347059, képviseli: Brlás János polgármester
továbbiakban tulajdonos
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másrészről
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Települési Szolgáltató Intézmény
5553 Kondoros, Liget u. 2.
Adószám: 15343446-2-04, Törzs-szám: 343446, képviseli: Szabó Lajos
intézményvezető továbbiakban üzemeltető

között a YLD 503 forgalmi rendszámú, VOLVO gyártmányú, BL71B típusú,
VCEBL71BC01415942 alvázszámú, D5DCDE3-11195406 motorszámú munkagépre
vonatkozólag, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

1. Előzmény: A Tulajdonos önkormányzatok a Tanyafejlesztési Program 2011.
keretében a TP-1-2011/943 kódszámú „Külterületi földutak karbantartásához
gépbeszerzés” elnevezésű pályázaton támogatást nyertek a VOLVO munkagép
beszerzésére.
2. Szerződő felek megállapodnak, hogy 2012. május 1. napjától határozatlan
időtartamra, a jelen szerződés 1. számú elválaszthatatlan mellékletét képező
átadás-átvételi jegyzőkönyv mellett a Tulajdonos üzemeltetésbe adja a tárgyi
munkagépet, az Üzemeltető pedig vállalja a munkagép üzemeltetését annak
tartozékaival és alkotórészeivel együttesen.
3. A Tulajdonos szavatol azért, hogy harmadik személynek a gépjárműre
vonatkozólag nincs olyan joga vagy igénye, amely a használatot akadályozná,
korlátozná vagy kizárná.
4. Az Üzemeltető kijelenti, hogy a gépjárművet kipróbálta, annak teljes műszaki
tulajdonságáról és kezeléséről őt a VOLVO Építőgépek Hungária Kft képviselője
a gép leszállításakor részletesen tájékoztatta. Az üzemeltetési szerződés
hatályának időtartama alatt a gépjármű rendeltetésszerű használatra
alkalmasságát biztosítja.
5. Az Üzemeltető tudomásul veszi, hogy a támogatással megvalósított program célja
a tárgyi munkagép beszerzése, üzemeltetése, és ennek eredményeképpen az
Üzemeltető feladata: Kondoros és Kardos települések külterületi földútjainak
karbantartása, rendszeres felújítása, hó-mentesítése, az utak melletti
csapadékvíz elvezető árkok kialakítása, rendszeres tisztítása.
6. Kondoros Nagyközség Önkormányzata a mindenkori költségvetési rendeletébe
beépíti intézmény finanszírozásként elkülönített összegben a fenti feladatok
fedezetét. Kardos Község Önkormányzata részére egyedi megrendelések alapján
végzi az Üzemeltető a munkákat külön elszámolás alapján. A szerződő felek
rögzítik, hogy jelen üzemeltetési szerződés megkötésével az átadás ingyenes, és
az Üzemeltető a szerződésben foglalt feladatok ellátását önköltségen végzi.
7. Az Üzemeltető köteles a munkagépet és tartozékait rendeltetésszerűen, annak
típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal
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használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden
felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik, köteles a neki átadott
okmányokat gondosan kezelni, a rongálódástól megóvni. Üzembentartó köteles a
birtokában és használatában álló munkagépet a rendelkezésre álló összes
eszközzel megvédeni.
8. A munkagépet kifejezetten tilos különösen:
másnak bérbe, illetve kölcsön adni, a Tulajdonos előzetes írásos
engedélye nélkül átengedni,
- az illetékes közlekedési hatóság engedélye nélkül használni.
9. Szerződő felek megállapodnak, hogy a napi átvizsgálás, karbantartási, javítási
munkák az Üzemeltető feladata. Az üzemeltetés ideje alatt felmerülő egyéb
költségek (üzemanyag, kenőanyag stb.) az Üzemeltetőt terhelik Műszaki
meghibásodás, nagy javítási (1.000.000,- Ft +ÁFA összeghatárt elérő mértékű)
munka esetén az Üzemeltető köteles a Tulajdonost tájékoztatni, amelynek
költsége az Üzemeltetőt terheli.
10. Szerződő felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető minden rendkívüli
eseményről köteles Tulajdonost is értesíteni. A Tulajdonos sérelmére semminemű
elismerő nyilatkozatot nem tehet.
11. Szerződő felek rögzítik, hogy a Tulajdonost terheli a munkagép kötelező
felelősség biztosításának mindenkori megfizetése. CASCO biztosítást az
Üzemeltető köti meg.
12. Az Üzemeltető a munkagépben keletkezett károkért és a munkavégzés során
elkövetett károkozásért teljes felelősséggel tartozik, és tudomásul veszi, hogy
azok költségei őt terhelik, kivéve, ha úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben
általában elvárható.
13. Az Üzemeltető köteles a munkagépet és tartozékait a megjelölt helyen és
időpontban - a normál amortizációt figyelembe véve – rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban visszaadni. Amennyiben az Üzemeltető a jelen
szerződésben foglaltakat súlyosan megszegi, a Tulajdonos jogosult a szerződést
azonnali hatállyal felmondani, illetve a munkagépet az Üzemeltetőtől visszavenni.
14. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során együttműködve kötelesek eljárni.
Minden olyan körülményről, akadályról, amely a jelen szerződés teljesítése
szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul kötelesek értesíteni. Jelen
szerződéssel összefüggő minden értesítést, egyéb közlést szerződő felek
írásban, ajánlott-tértivevényes levél formájában vagy fax vagy e-mail útján
kötelesek egymás felé megtenni, a jelen szerződésben megadott címre küldve.
15. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden jelen szerződés
szempontjából releváns adatban bekövetkező változásról 3 munkanapon belül
írásban, igazolható módon értesítik a másik felet. Amennyiben bármelyik fél
elmulasztaná ezt a kötelezettségét, az ebből eredő kárfelelősség korlátlanul fogja
terhelni.
16. A Tulajdonos nyilatkozik, hogy az előírt bejelentési kötelezettségének a
közlekedési igazgatási hatóság előtt eleget tesz a szerződés hatályba lépését
követő 15 napon belül.
17. A felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük nem korlátozott / csőd- vagy
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felszámolási eljárás hatálya alatt nem áll, és ilyen helyzet bekövetkezése sem
fenyegeti
18. Felek jelen megállapodással kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogvitáikat
igyekeznek békés úton egymás között rendezni. Amennyiben ez nem vezet
eredményre, úgy a felek- pertárgyértéktől függően- kikötik a Békéscsabai Városi
Bíróság, illetve a Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.
19. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
Szerződő felek a jelen szerződés elolvasása, megértése és közös értelmezése után,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Kondoros, 2012. április ….

…………………………….
Dankó Béla
polgármester

…………………………………..
Brlás János
polgármester

………………………………………..
Szabó Lajos
intézményvezető
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Tájékoztató VOLVO kotró-rakodó gép karbantartási szerződésről
Szabó Lajos
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

A VOLVO kotró-rakodó gép - melyet a közelmúltban pályázaton nyertünk – beüzemelése, forgalomba helyezése
megtörtént a VOLVO Építőgépek Hungária Kereskedelmi Kft. szakemberei által.

Mint minden újonnan forgalomba helyezett gépnek így ennek a kotrónak is a garanciája csak abban az esetben
érvényes, amennyiben szerződést kötünk a kötelező szervizre.
A VOLVO megküldte az általuk kedvezményesnek tartott karbantartási ajánlatát, mely 3000 üzemórára, vagy 3 évre
szól.
Az általuk küldött árajánlat 1 625 946,72.- Ft., mely költség üzemóránként 541,98.- Ft. lenne.

Mivel a garanciát nem szeretnénk elveszíteni, ezért minden képen szükséges lenne megkötni a fenti feltételekkel a
karbantartási szerződést.
Természetesen a gép bérleti díjának kalkulálásakor a fenti költséget is figyelembe vesszük és beépítjük abba.

Kérem Tisztelt Képviselő Testületet a tájékoztató elfogadására.

Kondoros, 2012. április 24.
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___________________
Szabó Lajos
intézményvezető
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Szennyvízhálózat bővítés Projektmenedzsment feladat-ellátási szerződés módosítása
Pauló Erzsébet
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselõ-testület!

A
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0021
azonosító
számú,
„Kondoros
település
szennyvízhálózatának bõvítése és az ehhez szükséges kapacitás és hatékonyság növelés a
meglévõ szennyvíztisztító telepen'' címû pályázat Projektmenedzsment feladatainak
ellátására az RVI Magyarország Kft-vel (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) kötöttünk
szerzõdést.

A szerzõdés módosítása az alábbi okok miatt vált szükségessé:
-

az önkormányzat adószámának, törzsszámának változása.

A szerzõdésben az alábbi módosítás történt:
-

megbízási szerzõdés bevezetõ részének módosítása.

A szerzõdés módosítás az elõterjesztéshez mellékelve.

Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet, hogy az elõterjesztés megtárgyalását követõen a
mellékelt szerzõdésmódosítást elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0021
azonosító számú, ,,Kondoros település szennyvízhálózatának bõvítése és az ehhez
szükséges kapacitás és hatékonyság növelés a meglévõ szennyvíztisztító telepen'' címû
projekt kapcsán a Projektmenedzsment feladatok ellátására az RVI Magyarország Kft. (1119
Budapest, Fehérvári út 179.) szerzõdés módosítását elfogadja, és utasítja a polgármestert,
hogy a szerzõdés módosítást írja alá.

Felelõs: Dankó Béla
Határidõ: azonnal
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Kondoros, 2012. április 26.
Dankó Béla
polgármester

Elõterjesztést készítette: Pauló Erzsébet
Beruházási elõadó

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
módosítása

amely létrejött egyrészről

Kondoros Nagyközség Önkormányzata (5553 Kondoros, Hősök tere 4-5., adószám:
15725534-2-04, bankszámlaszám: 11733003-15346676-00000000; törzsszám: 725536;
képviseletében eljár: Dankó Béla polgármester) mint Megbízó,

másrészről

az RVI Magyarország Kft. (székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 179., cégjegyzékszáma:
01-09-714533, adószáma: 13011660-2-43, bankszámlaszám: 11600006-0000000008968164, képviseli: Németh Roland ügyvezető), mint megbízott - a továbbiakban:
Megbízott – továbbiakban együttesen: Felek –

között a mai napon az alábbi feltételekkel:
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1. Felek rögzítik, hogy Kondoros Nagyközség Önkormányzatának adószáma és
törzsszáma megváltozott.

2. Az 1. pontban írt változásra tekintettel Felek a megbízási szerződés bevezető
részét – mely a Felek megnevezését és adatait rögzíti – közös megegyezéssel az
alábbiak szerint módosítják:

„Kondoros Nagyközség Önkormányzata
(székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5., adószáma: 15725534-2-04; bankszámlaszám:
11733003-15346676-00000000; törzsszám:725536;
képviseli: Dankó Béla polgármester,)

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)”

A megbízási szerződés egyéb, jelen módosításokkal nem érintett pontjai változatlan
tartalommal hatályban maradnak.

Felek jelen szerződés módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt helybenhagyólag 5 eredeti példányban aláírják, melyből 3 példány Megbízót, 1
példány a Megbízottat, 1 példány a Közreműködő Szervezetet illeti.

Kondoros, 2012. április 26.

……………………………………………..

……………………………………………..

Dankó Béla

Németh Roland

polgármester

ügyvezető
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Kondoros Nagyközség Önkormányzata

RVI Magyarország Kft.

Megbízó

Megbízott
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Körös-szögi Kistérség Társulási Megállapodás módosítása
Perei Annamária osztályvezető
Dankó Béla sk. polgármester

Elõterjesztés
Kondoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2012.április 26.-án tartandó ülésére

Tárgy: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítása

Tisztelt Képviselõ-testület !

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2012. március 27.-í ülésén döntött a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodás módosításáról.

A Kistérségi Iroda döntéshozatalra megküldte a Megállapodás módosítást és a társulás határozatát a megállapodás módosítás
elfogadásáról.

Tisztelt Képviselõ-testület !

Kérem az elõterjesztés megvitatását és a Társulási Megállapodás módosítás elfogadását.

Határozati javaslat:

Kondoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás
módosítását megismerte és azt elfogadja az alábbiak szerint:

1./ Társulási Megállapodás I. „Általános rendelkezések” fejezet az alábbi 19. ponttal egészül ki:
19. A Társulási Tanács a Többcélú Társulás közbeszerzési feladatainak elõkészítésére, lebonyolítására és
végrehajtására a közbeszerzésekrõl szóló 2011.évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelõen állandó, kilenc tagú
közbeszerzési bíráló bizottságot hoz létre, mely bizottság tagjait a tagtelepülési önkormányzatok javasolják.
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2./ A Társulási megállapodás III. „A Többcélú Társulás részletes feladatai” 8. pontja – A Társulás a
közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatokat – közbeszerzési szakértõ közremûködését igénylõ beszerzések, beruházások
eseteit kivéve – a Szarvas Város Polgármesteri Hivatalával kötött Megállapodás keretén belül látja el – törlésre kerül.

3./ A Társulási Megállapodás V. „A Többcélú Társulás Szervezeti rendszere” fejezet egy 5.5. alponttal kiegészül:
5.5. A közbeszerzésekrõl szóló 2011.évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelõen létrehozott
közbeszerzési Bíráló Bizottság elnökét és két alelnökét a bizottság tagjai maguk közül választják meg.

4./ A Társulási Megállapodás módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal és formában hatályban
maradnak.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzõt a Társulási Megállapodás módosítás aláírására.

Kondoros, 2012. április 20.

Dankó Béla
polgármester
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Tulajdonosi hozzájásulás kérelem
Perei Annamária osztályvezető
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gémesné Vajgel Ilona, Kondoros, Csabai úti ltp. 1/1. sz. alatti lakos, tulajdonosi hozzájárulási
kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz. Kérelmének tárgya a Kondoros belterület 2044.
helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő piactéren működtetett Gesztenye falatozó
melletti fedett terasz aljának térköves burkolattal való lerakása, illetve a terasz árok felöli
oldalának hátfallal történő elválasztása.

Kérem a Tisztelt Képviselő -testületet

az előterjesztésben foglaltak megvitatására és elfogadására.

Határozati javaslat:
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a
Kondoros belterület 2044. helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő piactéren
működtetett Gesztenye falatozó melletti fedett terasz aljának térkővel való kirakásához,
valamint a terasz árok felöli oldalának hátfallal történő elválasztásához.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás kiadásra.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Dankó Béla polgármester

Kondoros, 2012. 04.20.

Dankó Béla
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polgármester

Előterjesztést készítette: Skorkáné Kiss Irén pénzügyi előadó
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Civilekért Bizottság javaslata alapítványi támogatásokra
Horcsák István képviselő
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A „Civilekért Bizottság” 2012. április 23-án döntött a civil szervezetek által benyújtott
pályázatokról.

Ezúton szeretném tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi szervezetek
nyújtottak be pályázatot, illetve, hogy a Bizottság ennyi támogatást ítélt meg részükre:

ikt. szám

pályázó neve

cél

Megítélt támogatás

1422-2

homokbánya mellett
Kondorosi Horgász Egyesület tanösvény, mellékhelyiségek
esőbeálló, szalonnasütő

40 000 Ft

1422-3

2013. január 12-13. kiállítás
Galamb és Kisállattenyésztők
szervezése, speciális
Egyesülete
ketrecek legyártása

40 000 Ft

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

tűzoltógépjármű
használhatóságának
biztosítása, műszaki vizsg.
Felkészítés, műszaki vizsga,
biztosítás, üzemanyag

200 000 Ft

Kondorosért Elektroakusztik

kottaállványok, 2 db
mikrofonállvány, 1 db
kromatikus hangoló, egyéb
hangszerkiegészítők

40 000 Ft

1422-6

Kondorosi Kick-boksz
Egyesület

Világkupára való felkészülés,
védőfelszerelések, utiköltség,
nevezési díj, edzőtábor,
egységes csapatruházat

150 000 Ft

1422-8

Kondorosi Testedző
Egyesület

versenyeztetési költségek,
nevezési díjak, játékvezetői
díjak, utazási költségek

1422-4

1422-5
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1 500 000 Ft

1422-9

Kondorosi Foltbetyárok Klub

programokhoz szükséges
méteráru, speciális eszközök

40 000 Ft

1422-10

Gitársuli (Kondorosi Ev.
Egyház)

elektroakusztikus gitár,
erősítő

40 000 Ft

1422-11

"KON-TOUR"

a főtéri hirdetőtábla
megújítása, Európai
Autómentes Nap
megszerezése, turisztikai
kiadvány szerkesztése

40 000 Ft

1422-13

Helytörténeti Baráti Kör

forráskutatás,utazási költség,
nyomtatványok, fotózás

80 000 Ft

1422-14

Kondorosi Női Kézilabda Klub

játékvezetői díjak, utiköltség,
sportorvosi vizsgálat

400 000 Ft

1422-15

Kertbarátkör

versenyek szervezése,
parlagfűirtás,
rendezvényeken való
részvétel

80 000 Ft

1422-16

Álomvilág Színjátszó Csoport

jelmezek, kellékek

50 000 Ft

1422-17

Kondorosi Kézilabda Klub

működés

550 000 Ft

1422-18

Kondorosi Szlovák Klub

programok szervezése,
hagyományőrzés

30 000 Ft

1422-19

Rózsa Pávakör

fellépéseken való részvétel
költsége

60 000 Ft

1422-20

Pénteki Amatőr Kosárlabda
Klub

rendezvényeken való
részvétel költségei

30 000 Ft

1422-21

Széchenyi István
Lótenyésztési Egyesület

rendezvényeken való
részvétel költségei, XII.
Betyárnapokon való aktív
közreműködés

735 000 Ft

1422-22

MKBME Kondorosi Helyi
Szervezete
(Mozgáskorlátozottak)

akciók, rendezvények
szervezetés

30 000 Ft

1422-24

MINI-TINI Aerobik

versenyeken való részvétel,

75 000 Ft

1422-26

Kondorosi Nagycsaládosok
Egyesülete

irodafenntartás, adományok
szállítási költsége

50 000 Ft

1422-27

Diákönkormányzat

programok lebonyolítása,
szervezése

80 000 Ft

Zrínyi Ilona Iskolai Sportkör

versenyeken való részvétel
utazási költsége

30 000 Ft

1422-28
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1422-29
1422-30

Evangélikus Énekkar

énekes könyvállomány
gyarapítása

Kondorosi Polgárőr Egyesület gépjármű fenntartása

40 000 Ft
500 000 Ft

Egy pályázó - Kovács Gábor, 5553 Kondoros, Damjanich u. 6. szám alatti lakos (pályázata
ikt. száma: 1422-7) - pályázatát a bizottság elutasította, mivel pályázatát magánszemélyként
nyújtotta be, és a kiírás szerint civil szervezet, alapítvány és egyesület pályázhatott.

Az alábbi alapítványok nyújtottak be pályázatot:

1422-12

Kondorosiak Baráti Köre
Közhasznú Alapítvány

Kondorosiak Világtalálkozója
szervezése, kastély
környezetének rendbetétele

1422-23

Kondi Alapítvány

programok szervezése,
hagyományőrzés

1422-25

Rózsakert Alapítvány

?

A Civilekért Bizottság az alábbi támogatásokat javasolja megítélni a Képviselõ-testület felé:

1422-12

Kondorosiak Baráti Köre
Közhasznú Alapítvány

Kondorosiak Világtalálkozója
szervezése, kastély
környezetének rendbetétele

100 000 Ft

1422-23

Kondi Alapítvány

programok szervezése,
hagyományőrzés

100 000 Ft

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Rózsakert Alapítvány pályázatának
elutasítását, mivel pályázata tartalmilag nem felel meg a kiírásnak (közhasznú, a szabadidő
helyes eltöltésére irányul, minél nagyobb számú résztvevőt mozgósít, a település hírnevét
öregbíti, több civilszervezet együttműködésével valósul meg.)

Határozati javaslat:
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 100.000.- Ft támogatást
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biztosít a Kondorosiak Baráti Köre Közhasznú Alapítvány részére a Kondorosiak
Világtalálkozója szervezésére, valamint a kastély környezetében rendbetételére a
Kondoros Nagyközség Önkormányzat 12/2007. (III.30.) sz. „A helyi önszerveződő
közösségek és helyi tevékenységek pénzügyi támogatás nyújtásának, a támogatás
felhasználásának ellenőrzése” rendjéről szóló rendelete alapján .
A támogatott a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról köteles elszámolni a
támogatottal kötött megállapodásban foglaltak alapján. Amennyiben a támogatott a
támogatás összegével nem számol el, vagy azt nem rendeltetésszerűen használja fel,
úgy a támogatás összegét köteles visszafizetni.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatottal a megállapodást
kösse meg.
Határidő: 2012. május 15.
Felelős: Dankó Béla polgármester

Határozati javaslat:
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 100.000.- Ft támogatást
biztosít a KONDI Kondorosi Ifjúságért Közhasznú Alapítvány részére a
pályázatában megjelölt programok szervezésére, a Kondoros Nagyközség
Önkormányzat 12/2007. (III.30.) sz. „A helyi önszerveződő közösségek és helyi
tevékenységek pénzügyi támogatás nyújtásának, a támogatás felhasználásának
ellenőrzése” rendjéről szóló rendelete alapján .
A támogatott a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról köteles elszámolni a
támogatottal kötött megállapodásban foglaltak alapján. Amennyiben a támogatott a
támogatás összegével nem számol el, vagy azt nem rendeltetésszerűen használja fel,
úgy a támogatás összegét köteles visszafizetni.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatottal a megállapodást
kösse meg.
Határidő: 2012. május 15.
Felelős: Dankó Béla polgármester

Határozati javaslat:
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Rózsakert
Alapítvány pályázatát mivel pályázata tartalmilag nem felel meg a pályázati kiírásnak.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázót a képviselő-testület által
hozott elutasító határozatról tájékoztassa.
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Határidő: 2012. május 15.
Felelős: Dankó Béla polgármester

Kondoros, 2012.04.25.

Horcsák István
a Civilekért Bizottság Elnöke

Előterjesztést készítette: Perei Annamária gazdasági osztályvezető
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Kistérségi Start Mintaprogram erdőtelepítés alprogramja - együttműködési megállapodás
Kondorosi Vadásztársasággal
Perei Annamária osztályvezető
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kondorosi Gazdák Vadásztársaság megkereste az Önkormányzatot, hogy a Start
mintaprogram keretében folyó téli- és egyéb értékteremtő, erdőtelepítési program szakmai
lebonyolításában részt vállalna.
Amennyiben ebben a Tisztelt Képviselő-testület egyetért és hozzájárul, akkor szükséges egy
együttműködési megállapodást kötni a Vadásztársasággal.

Az együttműködési megállapodás tervezete az előterjesztés mellékletét képzi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására és
elfogadására.

Határozati javaslat:
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a
Kondoros Nagyközség Önkormányzat és a Kondorosi Gazdák Vadásztársaság (5553
Kondoros, Szabadság u. 41.) között, az előterjesztés mellékletét képező együttműködési
megállapodást, és utasítja a polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dankó Béla polgármester

Kondoros, 2012.04.25.

Dankó Béla
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polgármester

Előterjesztést készítette: Perei Annamária gazdasági osztályvezető
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött az alábbiak, mint Felek között:

Név: Kondoros Nagyközség Önkormányzat (továbbiakban mint Önkormányzat)
Székhely cím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Adószám: 15725534-2-04
Képviseli: Dankó Béla polgármester
és
Név: Kondorosi Gazdák Vadásztársaság (továbbiakban mint Vadásztársaság)
Székhely cím: 5553 Kondoros, Szabadság u. 41.
Képviseli: Tímár Zoltán elnök

között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel.

1.
A felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásával
megállapodnak abban, hogy az önkormányzat által megvalósítandó kistérségi
startmunka mintaprogram (Téli- és egyéb értékteremtő – Erdőtelepítési program;
hatósági szerződés szám: 3646-01/2012-0405) céljából a Belügyminisztérium
BM/3334-7/2012 számú döntésének megfelelően, az önkormányzat kérelmében
megfogalmazott célok és feladatok megvalósítása érdekében együttműködnek 2012.
december 31-ig.

2.
Az önkormányzat által megvalósított programot a Vadásztársaság szakmai
tevékenységével hatékonyabbá teheti együttműködésük.

3. A Megállapodás célja, hogy a felek az erdőtelepítési program, illetve az ehhez
kapcsolódó egyéb tevékenységek terén, az egymástól kölcsönösen igényelt
ismereteket, módszereket és szolgáltatásokat a másik fél számára biztosítsák.
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4. Az együttműködő partnerek kijelentik, hogy a program megvalósítása során
rendszeresen információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról,
továbbá kijelentik, hogy az. 1. pontban részletezett projektben a legjobb tudásuknak
megfelelően közreműködnek.

5. Az együttműködés tagjai a megvalósítandó cél érdekében a következő
feladatokat vállalják:

Az együttműködés keretében önkormányzat által vállalt feladatok:
A program fizikai lebonyolítását, koordinálását az önkormányzat Települési Szolgáltató
Intézménye (továbbiakban TESZI) végzi.
Az önkormányzat tájékoztatja a TESZI vezetőjét jelen együttműködési megállapodás
aláírásáról.
A közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatással kapcsolatos
adminisztrációt, heti munkabér fizetését végzi.
A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szarvasi Kirendeltsége felé a
hatósági szerződés értelmében havonta elszámolást készít.

Az együttműködés keretében a Vadásztársaság által vállalt feladatok:
Tagjai szaktudásukkal segítik a közmunkaprogramban vállalt kötelezettségeket
szakmai és módszertani útmutatással.
·

A program keretében telepített fák védelmét, elsősorban a vadkárok megelőzését
koordinálja.
·

A megállapodás végrehajtásáért az önkormányzat részéről Dankó Béla polgármester, a
Vadásztársaság részéről Tímár Zoltán elnök a felelős.

A Felek az együttműködés tárgyát illetően szakmai feladatok és szervezési feladatok
ellátásában vesznek részt.

A Felek kijelentik, hogy egymással hosszú távú, jó együttműködésre törekszenek, az
együttműködés tárgyát érintő lépéseikről egymást tájékoztatják.
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Ezen megállapodás kifejezi a felek azon szándékát is, hogy a program lezárását követően a
jövőben is együttműködnek és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását is
biztosítják.

Az együttműködő partnerek kijelentik, hogy a program megvalósítása során rendszeresen
információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, továbbá kijelentik, hogy a
projektben a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek.

Az együttműködés során a Felek kötelesek egymás jó hírnevét maximálisan tiszteletben
tartva eljárni. A Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő esetleges vitás kérdések
rendezését elsősorban egymás között, békés úton kísérlik meg; ennek eredménytelensége
esetén a jogvita elbírálására a Békéscsabai Városi Bíróság a kizárólagosan illetékes.

A Felek fenti együttműködési megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt írják alá.

Kelt: Kondoros, 2012. április 27.

_____________________________

________________________________

cégszerű aláírás

cégszerű aláírás
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Nyári gyermekétkeztetés biztosítása
Vári Ferencné
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk eddig már hat alkalommal biztosított nyári gyermekétkeztetést a rászoruló gyermekek
részére.
Minden évben rendelet szabályozza, hogy melyik település hány főt részesíthet ebben a kedvezményes
étkeztetésben. Ebben az évben június 1. napjáig dönt a miniszter az egyes önkormányzatokat megillető támogatás
összegéről. Ennek minimális összege az önkormányzat által megjelölt támogatási összeg 24 %-a.

Az idén jelentős változások vannak a nyári gyermekétkeztetés feltételeiben.

Ami nem változott: a 23/2012. (IV.18.) NEFMI rendelet 1. sz. melléklete szerint a települések három kategóriába
sorolhatók:
leghátrányosabb helyzetű,
hátrányos helyzetű, és
az ezekbe a kategóriákba be nem sorolható települések.

Kondoros Nagyközség nem tartozik sem a leghátrányosabb helyzetű, sem a hátrányos helyzetű települések közé a
rendelet szerint.

Változás, hogy tavaly még lehetett választani, hogy napi egyszeri meleg étel formájában nyújtjuk a nyári étkeztetést,
vagy felmelegíthető készétellel (konzerv). Idén már kizárólag napi egyszeri meleg étel formájában nyújtható a
támogatás.

Szintén változás, hogy a jogszabály alapján – a tavalyi 50 %-hoz képest – idén a rászoruló gyermekek legfeljebb 25
%-a, de legfeljebb annyi rászoruló gyermek után igényelhetünk támogatást, ahány rászoruló gyermek étkeztetését
önerőből vállaljuk.

Jelentős változás a rendelet 2. § (1) bekezdésének „b” pontja:
„az ételt a támogatás legalább 30%-ának megfelelő értékben a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és
–értékesítés feltételeiről szóló 52/2010.(IV.30.) FVM rendelet 2. § (1) pontja szerinti kistermelő vagy az FVM rendelet
1. § (1) bekezdés „a” pontjában meghatározott földrajzi térségen belül mezőgazdasági vállalkozó által megtermelt
vagy előállított alapanyagból biztosítja, amit az elszámolásnál számlával vagy a kistermelővel, vállalkozóval kötött
szerződéssel kell igazolni.”

Ez egy nehezen teljesíthető feltétel. Szükséges megkeresnünk a szolgáltatókat, hogy nyilatkozzanak, hogy a
rendeletben meghatározott 440 Ft/adag áron tudják-e biztosítani az étkeztetést, és hogy ezt a feltételt tudják-e
vállalni.
Az árajánlat kéréséhez szükséges, hogy a Képviselő-testület döntsön, hogy hány gyermek részére kívánja
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biztosítani a nyári gyermekétkeztetést, hiszen az árajánlatot az is befolyásolja, hogy a szolgáltatónak hány főre kell
biztosítania az ellátást.

A nyári gyermekétkeztetés címén egy gyermekre igénybe vehető állami támogatás, mint már említettem, 440
Ft/adag, minimum 44, maximum 54 napra biztosítható 2012. június 18. és augusztus 31. napja között.

Az előző években is árajánlatot kértünk a kondorosi vendéglátó helyektől. Tavaly a legkedvezőbb ajánlatot
tevő szolgáltató 450 Ft/adag áron vállalta az étkeztetést. Mivel az adagonkénti támogatás 370 Ft/adag volt, az állam
által támogatott gyermekeknél 80 Ft/adag különbözetet kellett fizetnie az Önkormányzatnak a szolgáltató felé. Az
önerőből támogatott gyermekeknél értelemszerűen 450 Ft/adag volt az Önkormányzatot terhelő összeg.

2010-ben 71 gyermeket tudtunk támogatni.
A feltételek változása miatt tavaly 40 gyermek részesült nyári gyermekétkeztetésben, az Önkormányzat 477 ezer
forint összeget biztosított az általános tartalék terhére. Ebből 20 gyermek étkeztetését fizettük önerőből, és 20
gyermek kapott állami támogatást.

Jelenleg 303 kiskorú gyermek részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban. A rendelet szerint a
rászoruló gyermekek legfeljebb 25%-a, de legfeljebb annyi gyermek után igényelhető támogatás, ahány gyermek
részére önerőből vállaljuk a nyári étkeztetést. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők 25%-a 75 fő.

Amennyiben a 75 fő részére igényeljük a támogatást, további 75 fő étkeztetését kell vállalni önerőből.
I. Ebben az esetben a költségek 55 napra a következőképpen alakulnának:

a) 54 nap x 75 fővel x 440 Ft = 1.782.000,- Ft. (40.500,- Ft)

Ugyanennyi gyermek részére 44 munkanapra számolva:

b) 44 nap x 75 fővel x 440 Ft = 1.452.000,- Ft. (33.000,- Ft)

II. Amennyiben a tavalyihoz hasonlóan 40 gyermeket szeretnénk nyári étkeztetésben részesíteni, 20 fő étkeztetését
kell önerőből vállalnunk. Ebben az esetben a következő képet mutatja a számítás:

a) 54 nap x 20 fővel x 440 Ft = 475.200,- Ft.

(10.800,- Ft)

Ugyanennyi gyermek részére 44 munkanappal számolva:

b) 44 nap x 20 fővel x 440 Ft = 387.200,- Ft.

(8.800,- Ft)

Ezek az árak csak akkor igazak, ha a szolgáltató 440 Ft/áron biztosítja a meleg ételt. Mivel tavaly 450 Ft/adag volt a
legkedvezőbb ajánlat, ezért a négy számítás mellett zárójelben feltüntettem a 10 Ft-ok miatti különbözetek összegét.
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Amennyiben a legjobb árajánlat is a 450 Ft-os ár fölött lesz, a különbözetet biztosítani szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, tárgyalják meg az előterjesztést, és döntsenek az igény benyújtásáról.

1. Határozati javaslat:
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben nem kíván részt venni a nyári
gyermekétkeztetésre kiírt pályázaton.

2. Határozati javaslat:
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2012. évi nyári
gyermekétkeztetés biztosítására. A kedvezményes étkeztetést a kiírás szerint napi egyszeri melegétkeztetés
formájában kívánja megoldani …… fő részére …… munkanapon keresztül ………… Ft összegben, amelyet az
általános tartalék terhére biztosít.
Utasítja a polgármestert, hogy kérjen árajánlatot a helyi vendéglátó üzletektől, és a legkedvezőbb ajánlatot
tevővel kösse meg a megállapodást.

Felelős: Dankó Béla polgármester
Határidő: árajánlat kérése : azonnal
a pályázat benyújtására 2012. május 10.
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21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Földterület megosztás és telekhatár rendezés - Gépjavító gyümölcsös
Zsindely Ferencné sk. jegyző
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselõ-testület!

Az 1999/2 hrsz.-ú gyümölcsös az Önkormányzat tulajdona. Az 1999/25 hrsz.-ú mûvelésbõl kivont
terület más tulajdona, e terület elválasztja az úttól az Önkormányzat gyümölcsösét. Az 1999/25 hrsz.-ú
terület tulajdonosa beleegyezett abba, hogy a földterületcsere megosztása megtörténjen, és az
Önkormányzat is rendelkezzen hozzáféréssel az úthoz.

A földrendezés Kondoros Nagyközség Önkormányzatának költsége, amely az Artland Földmérési Bt.
(1119 Budapest, Fejér Lipót u. 64.) árajánlata alapján 97.500 Ft + ÁFA.

A Földhivatal felé fizetendõ díjak: 114.000 Ft.

A telekalakítással kapcsolatos árajánlat, és a megosztási vázrajz az elõterjesztés mellékletét képzi.

Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet az elõterjesztés megvitatására.

Határozati javaslat:
Kondoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
kösse meg a megbízási szerzõdést az Artland Földmérési Bt-vel (1119 Budapest, Fejér Lipót u. 64.) a
Kondoros 1999/2, és az 1999/25 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezési ügyében.
Továbbá felhatalmazza a polgármestert a megosztás utáni telekcsere szerzõdés megkötésére a 1999/25
hrsz-ú ingatlan tulajdonosával.

Felelõs: Dankó Béla polgármester
Határidõ: azonnal
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Kondoros, 2012. április 26.

Dankó Béla
polgármester
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Kerékpárút kivitelezés könyvvizsgáló feladatok ellátására 3 cég kiválasztása
Pauló Erzsébet
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselõ-testület!

A „Kerékpárút-kivitelezés Kondoros befejezõ szakaszán” címû KÖZOP-3.2.0/c-08-11-20110032 azonosító számú pályázathoz a könyvvizsgálói feladatok ellátására beszerzési eljárást
kell lefolytatnunk.

Javaslom, hogy a könyvvizsgálói feladatok ellátására az ajánlatkérést az alábbi 3 cégnek
küldjük meg:

·

Vascán Anikó, 5700 Gyula, Honvéd Ltp. 5. III. e. 9. vascananiko@t-online.hu,

· Adó-Reál Pénzügyi és Szolgáltató Kft., 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 23.,
adoreali@mail.globonet.hu,
· Cs.A.Cs Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Kft., 5600 Békéscsaba, Mogyoró
u. 22., csacskft@gmail.com.

Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet, hogy az elõterjesztést megtárgyalás után elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Kondoros Nagyközség Képviselõ-testülete utasítja a polgármestert, hogy a „Kerékpárútkivitelezés Kondoros befejezõ szakaszán” címû KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0032 azonosító
számú pályázathoz a könyvvizsgálói feladatok ellátására az ajánlatkérés az alábbi 3
cégnek kerüljön megküldésre:

·

Vascán Anikó, 5700 Gyula, Honvéd Ltp. 5. III. e. 9. vascananiko@t-online.hu,
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· Adó-Reál Pénzügyi és Szolgáltató Kft., 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 23.,
adoreali@mail.globonet.hu,
· Cs.A.Cs Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Kft., 5600 Békéscsaba, Mogyoró
u. 22., csacskft@gmail.com.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Dankó Béla polgármester

Kondoros, 2012. április 24.

Dankó Béla
polgármester

Elõterjesztést készítette: Pauló Erzsébet
Beruházási elõadó
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23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Kerékpárút kivitelezés kommunikációs feladatok ellátására 3 cég kiválasztása
Pauló Erzsébet
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselõ-testület!

A „Kerékpárút-kivitelezés Kondoros befejezõ szakaszán” címû KÖZOP-3.2.0/c-08-11-20110032 azonosító számú pályázat megvalósításához a kommunikációs feladatok ellátására
beszerzési eljárást kell lefolytatnunk.

Javaslom, hogy a kommunikációs feladatok ellátására az ajánlatkérést az alábbi 3 cégnek
küldjük meg:

· STAR MEDIA GROUP KFT., 1022 Budapest, Csalogány utca 55. VI. em. 7.
karsai.mario@starmediakft.info,

·

CSABA TV KFT., 5600 Békéscsaba, Teleki u. 5. foszerkeszto@csabatv.eu,

·

CSABA GRILL BT. 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. csabagrillbt@freemail.hu .

Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet, hogy az elõterjesztést megtárgyalás után elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Kondoros Nagyközség Képviselõ-testülete utasítja a polgármestert, hogy a „Kerékpárútkivitelezés Kondoros befejezõ szakaszán” címû KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0032 azonosító
számú pályázat megvalósításához a kommunikációs feladatok ellátására az ajánlatkérés
az alábbi 3 cégnek kerüljön megküldésre:

· STAR MEDIA GROUP KFT., 1022 Budapest, Csalogány utca 55. VI. em. 7.
karsai.mario@starmediakft.info,
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·

CSABA TV KFT., 5600 Békéscsaba, Teleki u. 5. foszerkeszto@csabatv.eu,

·

CSABA GRILL BT. 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. csabagrillbt@freemail.hu.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Dankó Béla polgármester

Kondoros, 2012. április 24.

Dankó Béla
polgármester

Elõterjesztést készítette: Pauló Erzsébet
Beruházási elõadó
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24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Kerékpárút kivitelezés műszaki ellenőri feladatok ellátására 3 cég kiválasztása
Pauló Erzsébet
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselõ-testület!

A „Kerékpárút-kivitelezés Kondoros befejezõ szakaszán” címû KÖZOP-3.2.0/c-08-11-20110032 azonosító számú pályázat megvalósításához a mûszaki ellenõri feladatok ellátására
beszerzési eljárást kell lefolytatnunk.

Javaslom, hogy a mûszaki ellenõri feladatok ellátására az ajánlatkérést az alábbi 3 cégnek
küldjük meg:

· KÖVITE-PLUSZ KFT. – Puskás János Ügyvezetõ, 5700 Gyula, Nagyváradi út 54.
kovite@kovite.hu,

· KÖRÖS-ROAD Mérnöki Tervezõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – Károlyi László
ügyvezetõ 5650 Mezõberény, Petõfi Sándor u. 5. I/7. karolyi1972@gmail.com,

· WORK METALL TRANS Kft. – Paluska Zoltán ügyvezetõ 5553 Kondoros, Csabai út
49. paluskaz@verker.hu.

Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet, hogy az elõterjesztést megtárgyalás után elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Kondoros Nagyközség Képviselõ-testülete utasítja a polgármestert, hogy a „Kerékpárútkivitelezés Kondoros befejezõ szakaszán” címû KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0032 azonosító
számú pályázat megvalósításához a mûszaki ellenõri feladatok ellátására az ajánlatkérés
az alábbi 3 cégnek kerüljön megküldésre:
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· KÖVITE-PLUSZ KFT. – Puskás János ügyvezetõ, 5700 Gyula, Nagyváradi út 54.
kovite@kovite.hu,

· KÖRÖS-ROAD Mérnöki Tervezõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – Károlyi László
ügyvezetõ, 5650 Mezõberény, Petõfi Sándor u. 5. I/7. karolyi1972@gmail.com,

· WORK METALL TRANS Kft. – Paluska Zoltán ügyvezetõ, 5553 Kondoros, Csabai
út 49. paluskaz@verker.hu.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Dankó Béla polgármester

Kondoros, 2012. április 24.

Dankó Béla
polgármester

Elõterjesztést készítette: Pauló Erzsébet
Beruházási elõadó
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