Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

9. /2014.

Jegyzőkönyv
Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 24-én
(hétfő) 17: 00 órakor tartott üléséről.
Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester
Hegedűs Lászlóné képviselő
Kigyósi Krisztián képviselő
Sági Márk képviselő
Vörös László Ferenc képviselő ( 4 fő képviselő)
Tanácskozási joggal meghívott: Lőrincz Edit jegyző
Nyikos Gergely László alpolgármester

Tóth Ferenc polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja az ülés határozatképességét, mert a képviselők több mint fele jelen van, így a
testület 5 fővel megkezdi munkáját.
A polgármester az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a napirendi pont elfogadására.
Kunbaracs Község önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi napirendet fogadta el.
Az ülés napirendje:
1. A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről
szóló rendelet elfogadása
Előadó: Tóth Ferenc polgármester
Lőrincz Edit jegyző
2./ Egyéb

Az első napirendi pont tárgyalása:
1. 1./ A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági
feltételeiről szóló rendelet elfogadása
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Előadó: Tóth Ferenc polgármester
Lőrincz Edit jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)
Tóth Ferenc polgármester és Lőrincz Edit jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet az
írásos előterjesztés alapján.
Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi rendeletet alkotja:
(A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről szóló
7/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletében található.)
A második napirendi pont tárgyalása:
2.Egyéb
I.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése szolgáltatás végzésére
vonatkozó pályázati felhívás elfogadása
Előadó: Tóth Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján.
Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi határozatot hozza:
48/2014.(XI.24.) határozat
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése szolgáltatás végzésére
vonatkozó pályázati felhívás elfogadása
Határozat
1. Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Pályázati felhívás
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
szolgáltatás elvégzésére” készített írásos polgármesteri előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi döntést hozza:
2. Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat
melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kunbaracs község
70 kilométeres körzetében működő, e tevékenység végzésére jogosult három
szolgáltató számára küldje meg a pályázati kiírást.
Felelős: Polgármester
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Határidő: 2014. december 15. a szerződés aláírására

Pályázati felhívás
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére
1. A pályázat kiírójának neve, címe, telefon és telefax száma, e-mail címe:
Kunbaracs Község Önkormányzata, 6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1.
Tel.: 76/545-128, Fax:76/545-129
E-mail: kunbaracsph.jegyzo@hiperkom.hu
2. Bevezetés:
Kunbaracs Község Önkormányzata pályázatot hirdet a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezési szolgáltatás elvégzésére.
3. Résztvevők köre:
A pályázat egyfordulós, meghívásos. A pályázati kiírásra azok a vállalkozások
jelentkezzenek, melyek a feladat elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, szakmai háttérrel és
referenciával rendelkeznek.
4. A szolgáltatás ismertetése:
4.1 A szolgáltatás tárgya:
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és ártalommentes elhelyezése
a megrendeléstől számított 72 órán belül, a jogszabályi előírások szerint.
4.2 Meghatározandó szolgáltatási díjtételek:
Az ingatlanon keletkező 1 m3 települési folyékony hulladék összegyűjtésének, elszállításának
és ártalommentes elhelyezésének forintban meghatározott nettó összege.
4.3 A begyűjtés és az ürítés helye:
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (szippantott szennyvíz) begyűjtési helye:
Kunbaracs község közigazgatási területe.
A település lakossága 2014. 01. 01.: 644 fő.
A település belterületén és külterületén nincs kiépített közüzemi csatornahálózat.
Külterületen tanya ingatlant laknak.
4.4 A szolgáltatás időtartama:
2015. január 1-től, 2016. december 31-ig.
4.5 A teljesítéssel kapcsolatos egyéb feltételek:
A nyertes pályázónak a befogadó üzemeltetője részére a befogadó telep tulajdonosa által
meghatározott díjat kell fizetnie a beszállított folyékony hulladék után.
5. Pályázó részletes - adatokkal, leírásokkal alátámasztott - ajánlatot kell, hogy tegyen:
5.1 a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére;
5.2 a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére;
5.3 a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának
meghatározására, valamint beszedésére;
5.4 az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és
adatszolgáltatási rendszer működtetésére vonatkozóan;
5.5 a közszolgáltatás teljesítéséhez tervezett gépek, felszerelések, eszközök, berendezések
alkalmazására;
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5.6 a közszolgáltatás teljesítéséhez tervezett módszerek, technológiák és eljárások
alkalmazására.
6. A pályázónak rendelkeznie kell:
6.1 a pályázati kiírás tárgyát képező szolgáltatás végzéséhez szükséges, érvényes
környezetvédelmi hatósági engedéllyel, vagy bejelentés alapján történő nyilvántartásba
vétellel.
Igazolási mód:
A tevékenység végzéséhez szükséges (a közszolgáltatás pályázati kiírásában meghatározott
teljes időtartamot lefedő érvényességű) környezetvédelmi hatósági engedélyek másolatainak,
vagy az illetékes Alsó-Duna völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség általi nyilvántartásba
vételről szóló, a pályázat benyújtási határidejét megelőző 30 napnál nem régebbi igazolása
másolatának csatolása.
Amennyiben többen együttesen nyújtanak be pályázatot, úgy az összes pályázónak különkülön kell rendelkeznie a fentiekkel.
6.2 a közszolgáltatás ellátásához szükséges, hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő
műszaki állapotban lévő járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel.
Igazolási mód:
A pályázatban bemutatott járművek forgalmi engedélyének, valamint - nem saját tulajdonú gépjármű feletti rendelkezésre vonatkozó megállapodás másolatának a csatolása.
Nyilatkozat csatolása arról, hogy pályázó rendelkezik a szolgáltatás ellátásához szükséges, adott esetben - hatósági engedéllyel rendelkező, megfelelő műszaki állapotban lévő gépekkel,
berendezésekkel és eszközökkel. A nyilatkozatnak a gépek, berendezések és eszközök
megnevezését is tartalmaznia kell.
6.3 a közszolgáltatás ellátásához szükséges olyan hatóságilag engedélyezett telephellyel,
amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések, és
eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és karbantartására;
Igazolási mód:
A pályázó tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében lévő telephely hatósági engedélye
másolatának csatolása. A telephelynek alkalmasnak kell lennie a közszolgáltatás végzéséhez
szükséges járművek, eszközök tisztítására, fertőtlenítésére és karbantartására.
6.4 olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a szolgáltatás teljesítése során esetlegesen
felmerülő környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek;
Igazolási mód:
Nyilatkozat csatolása arról, hogy rendelkezik olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek
a közszolgáltatás keretében ellátni szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen
keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek. A
nyilatkozatnak az eszközök megnevezését is tartalmaznia kell.
6.5 a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú szakemberrel;
Igazolási mód:
A közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú, a szolgáltatás teljesítése során igénybe
venni kívánt szakemberek végzettségét igazoló okiratok, szakmai önéletrajzának, valamint gépjárművezetők esetén – ezen felül a gépjárművezetői engedély másolatának a csatolása.
6.6 nyilvántartási információs valamint adatkezelési és adatszolgáltatási
létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételek megléte.
Igazolási mód:

rendszer
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Nyilatkozat csatolása arról, hogy rendelkezik nyilvántartási, információs, valamint
adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez
szükséges feltételekkel.
6.7 A pályázónak a fentieken túlmenően a pályázatban csatolnia kell:
6.7.1 30 napnál nem régebbi cégkivonatának másolatát. (Egyéni vállalkozó esetében
vállalkozói igazolványának másolatát)
6.7.2 Nyilatkozatot arról, hogy:
6.7.2.1 a vállalkozás nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd, illetve felszámolási eljárás
nincs folyamatban;
6.7.2.2 a tevékenységével összefüggésben a megelőző két évben jogerős bírósági határozatban
megállapított jogszabálysértést nem követett el;
6.7.2.3 a pályázó a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadja és ajánlatát az
eredményhirdetés időpontját követő legalább 30 napig fenntartja;
6.7.2.4 nyertessége esetén a pályázati kiírásnak és az elfogadott pályázatának megfelelő
közszolgáltatási szerződést az eredményhirdetés napját követő legfeljebb 30 napon belül
aláírja;
6.7.2.5 nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívüli tevékenységei nem veszélyeztetik a
közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését;
6.7.2.6 vállalja a közszolgáltatás ellátásához szükséges ügyfélszolgálat létrehozását, ügyeleti
rendszer működtetését, (annak helye és elérhetőségének megjelölése).
6.7.2.7 a pályázónak csatolnia kell a szennyvíztelep befogadó nyilatkozatát, melyben igazolja,
hogy a pályázótól fogadja a beszállított szennyvizet.
Ahol a pályázati felhívás „nyilatkozat” csatolását írja elő, ott azt eredetiben, cégszerűen
aláírva kell csatolni.
7. A pályázó alkalmatlan, ha:
7.1 nem rendelkezik az előírásoknak megfelelő, érvényes környezetvédelmi hatósági
engedéllyel, vagy hatósági nyilvántartásba vétellel,
7.2 nem rendelkezik az előírásoknak megfelelő telephellyel, illetőleg nem jogosult ilyen
telephely használatára,
7.3 nem rendelkezik legalább 1 db, a szolgáltatás ellátásához szükséges, érvényes forgalmi
engedéllyel ellátott gépjárművel;
7.4 nem rendelkezik legalább 1 db edénnyel és 1 db kézi szerszámmal, amely a tevékenység
gyakorlása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő
elhárításához szükséges;
7.5 nem rendelkezik nyilvántartási információs valamint adatkezelési és adatszolgáltatási
rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel, illetve
legalább papíralapú nyilvántartás vezetéséhez szükséges feltételekkel.
8. Nem pályázhat (kizáró okok):
8.1 ha végelszámolás alatt áll, ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban;
8.2 ha a tevékenységével összefüggésben a megelőző két évben jogerős bírósági határozatban
megállapított jogszabálysértést követett el.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei:
Kunbaracs Község Önkormányzata a nyertes vállalkozás pénzügyi ajánlata alapján a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
szóló rendeletében határozza meg a szolgáltatásért felszámolható díjat.
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A díj évenként felülvizsgálatra kerül a nyertes vállalkozás költségszámítása alapján.
A rendeletben meghatározott díjat egységesen kell alkalmaznia a nyertes pályázónak, a
szolgáltatást igénybevevő megrendelők felé.
A kiírásban meg nem határozott pénzügyi ellenszolgáltatás feltételeire az önkormányzat
rendeletében meghatározottak az irányadóak.
10. Pályázatok benyújtása és bontása:
A pályázatot zárt borítékban egy eredeti példányban kell beadni, vagy beküldeni
" A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és ártalommentes
elhelyezése" megnevezéssel, valamint a pályázó nevének és címének a borítékon történő
megjelölésével.
A pályázat benyújtásának nyelve: magyar.
A pályázatok benyújtásának helye és határideje: 2014.december 5. 16.00 óra.
Kunbaracs Község Önkormányzata,
6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1.
A pályázatok bontását 2014. december 8. napján 10.00 órakor a Ladánybenei Közös
Önkormányzati Hivatal Kunbaracsi Kirendeltségének erre kijelölt ügyintézői végzik, melyre a
következő helyen kerül sor:
Kunbaracs Község Önkormányzata, Kölcsey utca 1.
11. Hiánypótlás:
A pályázat kiírója a pályázónak egy alkalommal, teljes körben hiánypótlási lehetőséget
biztosít.
12. Pályázatok elbírálása, eredményhirdetésre vonatkozó előírások:
A szolgáltató kiválasztásáról a döntést a polgármester hozza meg.
Bírálati szempont: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
Eredményhirdetés helye és várható időpontja: 2014. december 10. ,
Kunbaracs Község Önkormányzata, Kölcsey utca 1.
A szerződés megkötésére várhatóan az eredményhirdetést követő 5 napon belül kerül sor. A
szerződés tartalmát a pályázat kiírója előzetesen egyezteti a nyertes ajánlattevővel.
Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattételre
felkért ajánlattevőt terheli, amely költségek megfizetésére az ajánlatkérő nem kötelezhető.
13. A pályázat érvénytelensége:
A pályázat kiírója érvénytelennek nyilvánítja a pályázatot, ha a pályázó a pályázati kiírás 6.
pontjában foglalt dokumentumokat hiánypótlást követően sem csatolta pályázatához, vagy
pályázatát késve nyújtja be, vagy a pályázó nem felel meg a kiírásban meghatározott
alkalmassági feltételeknek, vagy a pályázó a kiírásban foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy a jelen ajánlatkérését módosítsa, vagy
visszavonja, továbbá, hogy az ajánlatkérést eredménytelennek nyilvánítsa, valamint, hogy a
benyújtott ajánlat alapján ne kössön szerződést.
Ajánlat határidőben történő beérkezéséért és az ajánlatkérő által történő átvételéért az
ajánlattevő felel.
Kunbaracs, 2014. november 24.
Tóth Ferenc
polgármester
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II. A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal további működtetése
Előadó: Tóth Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján.
Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi határozatot hozza:

49/2014.(XI.24.) határozat
A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal további közös működtetéséről
Határozat
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013.
március hó 1. napjától Ladánybene községgel létrehozott Ladánybenei Közös
Önkormányzati Hivatalt- a 2/2013.(II. 21.) határozata alapján- a jövőben is
közösen kívánja fenntartani és működtetni.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2014. december 12.

III.
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 9/2003.(IX.11.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálatáról
Előadó: Tóth Ferenc polgármester
Lőrincz Edit jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete)
Tóth Ferenc polgármester és Lőrincz Edit jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet az
írásos előterjesztés alapján.
Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi rendeletet alkotja:
(A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 9/2003.(IX.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 8/2014.(XI. 25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 4. sz.
mellékletében található.)
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IV.
A helyi idegenforgalmi adóról szóló 15/1998. (XII. 7.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálatáról
Előadó: Tóth Ferenc polgármester
Lőrincz Edit jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete)

Lőrincz Edit jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján.
Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi rendeletet alkotja:
(A helyi idegenforgalmi adóról szóló 15/1998.(XII.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 9/2014.(XI. 25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletében található.)

Mivel az ülésnek több napirendje, bejelentése, kérdése és hozzászólása nem volt a
polgármester az ülést 18.48. perckor bezárta.

Kmft.

Tóth Ferenc
polgármester

Lőrincz Edit
jegyző
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