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Készült: Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 16-án
16:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Kovács Imre polgármester,
Balogh Attila, Kürtösiné Cseri Márta, Nagy József, Dr. Czabán Edit képviselő
Tankovics Sándor, Csík József képviselők (7 fő képviselő)
Heródekné Szász Agota jegyző
Szalai Beáta gazdálkodási ügyintéző,
Seres Katalin jegyzőkönyv-vezető
Nem jelent me:

-

Kovács Imre köszönti az ülésen megjelent képviselöket. Megállapítja. hogy a képviselő
testület határozatképes és az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek betartásával került sor az
összehívásra. Javasolja a meghívóban szereplő napirendet megtárgyalni, és jegyzőkönyvvezetőnek Seres Katalint felkémi.
NAPIREND
I. Kunszállás Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának jóváhagyása
Előteijesztő: Kovács Imre polgármester
2. Kunszállás Községért Díj adományozása
Előtwjes:tő: Kovács Imre polgármester
3. Tájékoztató a XX. Húsfőző Fesztivál és Falunap szervezési feladatairól
Előteijesztő: Kovács Imre polgánnester
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat. illetve a jegyzőkönyvvezető személyét. (A meghívó és ajek’nléíi ív ajegicőkönyv 1. sz. melléklete)

I.
KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI
SZABÁLYZATÁNAK JÓVÁHAGYÁSA
Kovács Imre elmondja, az önkormányzat jelenleg hatályos közbeszerzési szabályzata már nem
felel meg az Új közbeszerzési törvény előírásainak, így a közelgő nagyobb beruházásokkal
kapcsolatos közbeszerzési eljárásokra tekintettel elkészült a kiküldött szabályzat-tervezet, mely
közbeszerzési tanácsadó segítségével készült el. A TOP-os forrásokból megvalósuló beruházások
az Ovoda felújítása. hivatal felújítása. Főutca rehabilitációja. Az óvoda felújításával kapcsolatban
elmondja. hogy elsősorban emiatt volt szükséges a rendkívüli ülés összehívása, hiszen indulna a
közbeszerzési eljárás. ha a szabályzat aktualizálva van a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
valamint az eljárás megindításáról szükséges döntést hozni. Az eljárásról azt kell tudni, hogy 5
ajánlattevős. meghívásos eljárás. A 110 milliósnak induló beruházás a végére nem kizárt. hogy
130 millió forint lesz. A közbeszerzést lefolytatva válik világossá. hogy mekkora az építési
beruházás végösszege.A megvalósitás összege és a támogatási összeg különbözetére vonatkozóan
a jogszabály lehetőséget biztosít önerő támogatásra, azonban nagy valószínűséggel ebből nem
lehet majd fedezni a különbséget, hiszen Úgy hírlik, hogy azonnal elutasításra kerül a kérelem,
fedezethiány miatt, azaz ‚Járni jár, csak nem jut”. Másik lehetőség lehetne a műszaki tartalom
csökkentése az indikátorok megtartása mellett, de a terveket áttekintve megállapítást nyert, hogy
minimál-költségvetéssel lett tervezve az épület és a tervező nem támogatja a műszaki tartalom
csökkentését.

Balogh Attila szerint az összes másik beruházással szemben az óvoda élvezze a prioritást.
Támogatja a közbeszerzési eljárás mielőbbi indítását.
Kovács Imre elmondja. hogy két döntést kell hozni. az egyik a kiküldött szabályzat-tervezet
elfogadása, a másik pedig az eljárás megindításáról szükséges döntés.

Hozzászólás nem érkezett, ci polgármester szavazásra teszi ci kérdést ci Közbeszerzési
Szabályzwra vonatkozó cm.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal űz alábbi döntést hozta:
46/2018SV1H.16.) ÜH
Kunszállás Község Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzata
Határozat
Kunszállás Község Onkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat
mellékletét képező Kunszál lás
Község Onkormányzatának Közbeszerzési
Szabálvzatát.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2018. 08. 16.

Hozzászólás nem érkezett, ci polgármester szavccásn; teszi űz óvoda tekintetében
közbeszerzési eljárás inegindítcLvára vonatkozó kérdést.

ci

A képviselő-testület egyhangúlag, 7 ige;; szavazattal űz alábbi döntést hozta:
47l2018.(VIH.163 ÖH
A Mosolyvár Óvoda felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása
Határozat
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja
a közbeszerzési eljárás meginditására vonatkozó dokumentum tartalmát.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2018. 08. 16.

A polgármester a kitüntetés adomám?ázásának napirendjére tekintette! zárt ülést rendel ci
A zárt ülést követően a KV Húsf5ző és gasztronómiai IL’sztivcíl szervezés! feladatainak
inegbeszéléséveljölytatódik az ülés.

11.
Tájékoztató a XX. Húsfőzö Fesztivál és Falunap szervezési feladatairól
Kovács Imre elmondja, hogy a Falunap a XX. Rúsfőző Fesztivállal egybekötve
hagyományosan a Radnai téren kerül megszenezésre. A mulatós könnyed stílus jegyében állt
össze a program. amely a gasztronómiával egyébként is szorosabb kapcsolatban van. A Pál
Vendéglő a szokásokhoz híven idén is támogatja a rendezvényt fellépési díj tekintetében. A
Jakabszállási polgármestert meg kell győzni arról. hogy a környező települések között szokás
egyeztetni a programokról, hogy ne szerveződjenek egy napra a programok, Ugyanis fl
Jakabszállási szüreti bál ezen a napon lesz, amellyel Így egymást gyengíthetik a
rendezvények. A Szülői közösség tájékoztatása alapján Úgy tűnik minden osztály főzni fog,
amelyet osztályonként 10.000 forinttal támogat az önkormányzat. A díjazásra vonatkozóan a
szokásos ígéretet tette, osztálypénz gyarapítása érdekében. Az agyagfalviak jönnek, pontos
létszámot még nem tudtak, várhatóan utolsó héten derül ki. Irma néni fog főzni, illetve a
tanyagondnok vállalta, hogy az idén is megfőzi a szokásos bakonyi gombás sertésragut
vendéglátás céljából.
A rendőrségre megtörtént a rendezvény bejelentése. A plakát elkészült, amely stílusában
megegyezik a tavalyi szóróanaggal. színvilágban tér cl. Az utcákat alumínium kordonokkal
zárják le.
Balogh Attila javasolja. hogy ilyen kordonokat vásároljon az önkormányzat saját részre. mert
gyakran kell használni. és a bérlés napi díját számolva gyorsan megtérül az ára. A kölcsönzöu
kordont leméretezve vállalja. hogy a bérelhető elemekkel könnyen sorolható saját kordonok
készittetését megszenezi.
Csík József javasolja az üres időre a gépzene helyett a Molnár Gitár Band meghívását, mert
nagyon jó hangulatú élőzenét produkálnak minimális technikai feltétellel. kedvező áron.
Vállalja az együttessel történő egyeztetést.
Kovács Imre összejbglalja aplakáton szereplő javított programot.
Szalai Beáta megemlíti a korábban elhangzott becsületkasszás palacsintasütés ötletét, hogy
kell-e szervezni, vagy elmarad.
Balogh Attila támogatja az ötletet. a jótékony célként megjelölve a Radnai téri szökőkút
létesítését.
Kovács Imre mivel több hozzászólás nem hangzott el az ülést bezárta.
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