JEGYZŐKÖNYV
amely készült Kövegy Község Önkormányzat képviselő-testülete 2016. május 24-én tartott soros
testületi üléséről.
Jelen vannak: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Takács Zoltán, Vígh József, Mucsi Zsanett, Jakab Tiborné képviselők
dr. Barna Angéla jegyző
Meghívott vendégek a jelenléti ív szerint
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy mindenki
jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Jakab Tiborné és Takács Zoltán
képviselőket javasolta.
A képviselők a javaslattal egyetértettek, s 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:
Szavazásban résztvevők száma: 5fő
35/2016.(05.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. május 24-ei
ülésről készült
jegyzőkönyv hitelesítőjének Jakab Tiborné és Takács Zoltán képviselőket választotta meg.
Határidő: azonnal
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat,
melyeket változtatás nélkül javasolt elfogadásra. A pályázatok benyújtásával kapcsolatban elkészültek
a határozati javaslatok, melyek kiosztásra kerültek. A helyben történő kiosztás oka az. hogy a pontos
számokat most kapta meg. Az egyebek napirenden belül bővebben elmondja az egyes pályázatokat,
illetve tekintettel a vendégekre, elsőként őket hallgatná meg a testület.
Egyéb kiegészítés a napirendekhez nem érkezett, a javaslatot támogatta a testület, így 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Szavazásban résztvevők száma: 5 fő
36/2016.(05.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása
Kövegy község önkormányzat képviselő-testülete a 2016. május 24-ei
szerint fogadja el:

ülés napirendjét az alábbiak

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri szóbeli tájékoztató
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
2. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015.
évi beszámolója. (írásos előterjesztés)
Előadó: Balogh Róbert tűzoltó alezredes
3. Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Makói Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolója. (írásos
előterjesztés)
Előadó: Palicz András rendőrezredes

4. Csanádpalotai Polgár Egyesülete 2015. évi beszámolója (írásos előterjesztés)
Előadó: Szentmiklósi Gábor elnök
5. Falugondnoki szolgálatról szóló rendelet felülvizsgálata (írásos előterjesztés)
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
6. Közterületek elnevezéséről és házszámozás rendjéről szóló rendelet-tervezet (írásos előterjesztés)
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
7. Rendelet-tervezet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosításáról (írásos
előterjesztés)
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
8. Beszámoló a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról (írásos
előterjesztés)
Előadó: dr. Barna Angéla jegyző
9. Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzésről és a kapcsolódó vezetői nyilatkozat (írásos előterjesztés)
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
10. Kövegy Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása, valamint a 2015. évi
zárszámadási rendelet elfogadása (írásos előterjesztés)
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
11. Nyári gyermekétkeztetés költségeinek átvállalása és a vállalkozóval kötendő szerződés szövegének
elfogadása (írásos előterjesztés)
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
12. Egyebek: pályáztatok benyújtásával kapcsolatos határozatok meghozatala (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
1. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2015. évi beszámolója. (írásos előterjesztés)
Előadó: Balogh Róbert tűzoltó alezredes
Balogh Róbert tűzoltó alezredes köszöntött mindenkit. Az anyagot csak néhány gondolattal kívánta
kiegészíteni. Elmondta, hogy Kövegyen 2015-ben összesen egy esemény, egy fakidőlés volt. A
katasztrófavédelemnél kiemelt hangsúlyt kap a szabadtéri tüzek megakadályozására és a kéménytüzek,
a szénmonoxid mérgezés megelőzésére vonatkozó figyelemfelhívás a lakosság körében. Kéri az
önkormányzatot, hogy az ezekről szóló hirdetményeket propagálják a településen. Elmondta, hogy a
mezőgazdasági gépszemléknél változás nincs, ugyan úgy kell eljárni, mint eddig. Megköszönte a
településsel lévő kiváló együttműködést.
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester megköszönte a tájékoztatás, örül, hogy csak egy esetben
kellett eljárniuk. Kérte a kérdéseket.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, Galgóczkiné Krobák Mária polgármester elfogadásra javasolta
a határozati javaslatot.
A testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot:
Szavazásban résztvevők száma: 5 fő

37/2016.(04.19.) sz. képviselő-testületi határozat
Tárgy: Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének 2015. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadása
Kövegy Község
Önkormányzat Képviselő-testülete a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Szegedi katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2015. évi tevékenységéről készült
beszámolóját - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Határidő: azonnal
2. Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Makói Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolója.
(írásos előterjesztés)
Előadó: Palicz András rendőrezredes
Palicz András rendőrezredes szintén csak néhány gondolattal kívánta kiegészíteni az írásos anyagot.
Kövegyen egy garázdaság bűncselekmény volt, illetve 13 szabálysértési bírság került kiszabásra. Ez
az alacsony szám annak is köszönhető, hogy 35 kamera van telepítve a településen. Nagyon jó az
együttműködés az önkormányzattal.
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester megköszönte a tájékoztatás, örül, hogy csak ilyen kevés
esetben kellett eljárniuk. Kérte a kérdéseket.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, Galgóczkiné Krobák Mária polgármester elfogadásra javasolta
a határozati javaslatot.
A testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot:
Szavazásban résztvevők száma: 5 fő
38/2016.(05.24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Makói Rendőrkapitányság 2015. évi
beszámolójának elfogadása
Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csongrád Megyei Rendőr-Főkapitányság Makó
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Pitvaros Rendőrőrs 2015. évi tevékenységéről készült
beszámolóját - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Határidő: azonnal
3. Csanádpalotai Polgár Egyesülete 2015. évi beszámolója (írásos előterjesztés)
Előadó: Szentmiklósi Gábor elnök
Szentmiklósi Gábor elmondta, hogy az előző évhez képest nőtt a létszám, 14 fő az, aki jelenleg a
tanfolyamot végzi és vizsga előtt állnak. Reméli, hogy a jó együttműködés és a létszámnövekedés
hatására önálló egyesületté tud válni Kövegy, hiszen most a Csanádpalotai polgárőrök teljesítenek itt
is szolgálatot.
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester kérte, hogy az egyesület mindig az önkormányzathoz
forduljon, ha bármi gondja van, és ne csak hallomásból és különböző híresztelésekből tudja meg a

testület, hogy épp mi a gond. Nyitott a testület mindenre, de segítségnyújtáshoz az kell, hogy
kommunikáljanak egymással és szóljanak, ha egyeztetésre, megbeszélésre van szükség.
Jakab Tiborné képviselő elmondta, hogy előző évben nem tudott a testület semmiről és beszámoló sem
készült. Csak a hallott dolgokra támaszkodhatott a testület.
Mucsi Zsanett képviselőnek az volt a kérése, hogy ha önálló lesz a kövegyi egyesület, akkor is
segítsék őket, hiszen újakként nem tudnak majd mindent.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, Galgóczkiné Krobák Mária polgármester megköszönte a
tájékoztatást, majd elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
A testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta az alábbi
határozatot:
Szavazásban résztvevők száma: 5 fő
39/2016.(05.24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Csanádpalotai Polgár Egyesülete 2015. évi beszámolójának elfogadása
Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csanádpalotai Polgárőr Egyesület 2015. évi
tevékenységéről készült beszámolóját - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Határidő: azonnal
4. Falugondnoki szolgálatról szóló rendelet felülvizsgálata (írásos előterjesztés)
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Dr. Barna Angéla jegyző nem kívánta az anyagot kiegészíteni, az aktualitások kerültek átvezetésre a
rendeletben.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett Galgóczkiné Krobák Mária polgármester elfogadásra javasolta a
rendeletet tervezetet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az
5/2016.(05.25.) önkormányzati rendeletét a Falugondnoki szolgálatról, mely rendelet jelen
jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi.
5. Közterületek elnevezéséről és házszámozás rendjéről szóló rendelet-tervezet (írásos
előterjesztés)
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Dr. Barna Angéla jegyző nem kívánta az anyagot kiegészíteni, az jogszabályok szerint meg kellett
alkotni ezen rendelet, mely alapján a házszámozások, címek felülvizsgálatra kerülnek a településen ez
év végéig.
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett Galgóczkiné Krobák Mária polgármester elfogadásra
javasolta a rendeletet tervezetet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
6/2016.(05.25.) önkormányzati rendeletét a közterületek elnevezéséről és a házszámozás
rendjéről, mely rendelet jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi.

6. Rendelet-tervezet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
(írásos előterjesztés)
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Dr. Barna Angéla jegyző elmondta, hogy az előterjesztésben szereplő kormányzati funkció nem
szerepel az önkormányzat törzskönyvében. Viszont szerepelnie kell, mivel a szünetekben lévő
étkeztetési normatívát nem tudja az önkormányzat elszámolni, ha ez nem szerepel a törzskönyvben.
Jakab Tiborné képviselő megkérdezte, hogy ebben az évben hogyan alakul a nyári gyerekétkeztetés.
Dr. Barna Angéla jegyző elmondta, hogy erre egy másik napirendben akart kitérni, de elmondja itt.
Ebben az évben változás van a szabályozásban. Míg az előző évben nemcsak a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke, hanem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek is kaptak nyáron ebédet, ebben az évben ez utóbbiak már nem kapnak, csak a
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek. Sőt az óvodások sem kaphatnak, mivel ők kötelezően
óvodába járnak, a bölcsődések szintén a jogviszonyuk alapján a bölcsődében kapnak étkezést. Az
óvodások és bölcsődések csak akkor kaphatnának szünidei étkezést, ha egyrészt halmozott vagy
halmozottan hátrányos helyzetűek, másrészt csak az intézmény zárva tartása alatt. Mivel a
csanádpalotai óvoda és bölcsőde egész nyáron nyitva tart, nekik tehát nem jár az étkezés a nyári
szünetben, még akkor sem, ha a szülő otthon akarja tartani a gyereket, mert például a másik kisebb
gyerekkel otthon van. Előző évben 24 gyermek volt a nyári étkeztetésre jogosult, most összesen 3
gyermek kaphatja meg. Véleménye szerint nem jó a szabályozás, mivel a gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő rászoruló, de nem hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
nem kap ételt nyáron. Példaként hozta fel, hogy ha két szülő közmunkás, akkor már nem lehet a
gyerekük hátrányos helyzetű, így nem kaphat étkezést, míg előző évben megkaphatták. A normatíva
513 Ft/adag, amit az állam erre a feladatra biztosít. A vállalkozó, Túriné ennyiért nem vállalta, csak
570 Ft/adag áron, ugyanis Csanádpalotára és Királyhegyesre is ennyiért szállít, mivel ezek a
települések ennyi normatívát kapnak. Mivel a feladatot el kell látni, az anyagban szerepel, hogy a
normatíva és a vállalkozó által adott ár közötti különbözetet, azt a 9,5 ezer forintot vállalja fel az
önkormányzat. Ugyanakkor a vállalkozóval is szerződést kell kötni. A feladatot minden szünet
vonatkozásában el kell látni, viszont a vállalkozó egyenlőre csak nyári szünetre vállalja az étkeztetést,
így a szerződés tervezet is így szól. A vállalkozó elmondása szerint nem biztos, hogy az őszi és téli
szünetben ennyiért vállalja ezt az étkeztetést. Ez a lehetőség már korábban is felmerült. Megkereste az
Államkincstárt, hogy mi a teendő abban az esetben, ha nincs főzőkonyha egy adott településen, illetve
ha nincs vállalkozó, aki vállalná az étkeztetést. Az írásbeli megkeresésre a mai napig nem kapott
választ. A nyár most megoldódik, de nem tudja, hogy ha esetleg az őszi és téli szünetben nem vállalja
Túriné, hogyan fogja ellátni a feladatot az önkormányzat.
A képviselők egyöntetűen kifejezték, hogy ez a szabályozás egyáltalán nem jó, mivel a
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő rászoruló gyerekek nem kapnak enni.

csak

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester javasolta, hogy mivel a jegyző elmondta a másik
napirendhez kapcsolódó információkat is, ezért a mostani napirenddel együtt döntsenek a Nyári
gyermekétkeztetés költségeinek átvállalása és a vállalkozóval kötendő szerződés szövegének
elfogadása napirendről is.
Tényleg nem sok a költség, amit pluszban vállalnia kell az
önkormányzatnak, és egyenlőre örül, hogy Túriné vállalja az étkeztetést. Javasolta, hogy fogadja el az
önkormányzat a rendelet-tervezetet, hiszen nem lehet másként elszámolni a támogatással, csak ha a
törzskönyvben szerepel ez a kormányzati funkció, illetve a két határozati javaslatot is javasolta
elfogadni, mégpedig a szerződés tervezetet és a normatíva és a tényleges költség közti különbözet
vállalására vonatkozót.
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a 7/2016.(05.25.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat
szervezeti és működési szabályzatának módosításáról, mely rendelet jelen jegyzőkönyv

elválaszthatatlan részét képezi, valamint elfogadta a nyári étkeztetési szerződés tervezet és a
költségek vállalására vonatkozó határozati javaslatokat az alábbiak szerint:
40/2016.(05.24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Nyári szünidei étkeztetés bekerülési különbségének vállalása
Kövegy Község Önkormányzata a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés
feladattal összefüggésben felmerülő kiadásaihoz A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény 2. számú mellékletének III.5.c.) pontja alapján biztosított kötött
felhasználású támogatáson felül szükséges 9.405 Ft-ot saját költségvetésén belül a helyi adóbevételek
terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Határidő: 15 nap
41/2016.(05.24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Nyári szünidei étkeztetés biztosítása
Kövegy Község Önkormányzata a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséhez
kapcsolódóan jóváhagyja a Kövegy Község önkormányzata és Túri Kálmánné egyéni vállalkozó
közötti szerződést a határozat 1. sz. melléklete szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Határidő: 15 nap
1. sz. melléklet a 41/2016.(05.24.) képviselő-testületi határozathoz
SZERZŐDÉS-TERVEZET
Amely létrejött egyrészről Kövegy Község Önkormányzat (6912 Kövegy, Kossuth u. 29. képviselő:
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester, továbbiakban: Önkormányzat), másrészről Túri Kálmánné
egyéni vállalkozó (6913 Csanádpalota, Szent István u. 59., továbbiakban: Vállalkozó) (továbbiakban
együttesen: Szerződő felek) között az alulírott napon az alábbi tárgyban és feltételek szerint:
1. Szerződő felek megállapítják, hogy Túri Kálmánné és Csanádpalota Város önkormányzata
között - közbeszerzési eljárás eredményeként – szerződés van érvényben a felnőtt- és
gyermek közétkeztetés biztosítására. A vállalkozó a közétkeztetés biztosításához szükséges
személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik.
2. Kövegy Község Önkormányzata a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi C. törvény 2. számú mellékletének III.5.c.) pontja alapján a rászoruló gyermekek
intézményen kívüli szünidei étkeztetés feladattal összefüggésben a nyári szünet
munkanapjainak időtartama alatt, 55 munkanapon 3 rászoruló, a jogszabályoknak megfelelő
gyermek részére ingyenes nyári szünidei meleg étkeztetést biztosít.
3. Kövegy Község Önkormányzata a 2. pontban meghatározottak biztosítására a napi egyszeri
meleg étkeztetést 2016. június 16. napjától 2016. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra
megrendeli azt a Vállalkozótól.
4. Az ebéd árát a szerződő felek bruttó 5700 Ft/adag árban állapítják meg, melyet az
Önkormányzat a Vállalkozó által kibocsátott számla alapján az étkeztetés befejezését követő 8
napon belül átutalással fizet meg.
5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény előírásai az irányadók.

Jelen szerződést a felek elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírják.
Csanádpalota, 2016…………….

Túri Kálmánné
Vállalkozó

Galgóczkiné Krobák Mária
Polgármester

Pénzügyi ellenjegyző:
Kanton Eszter
7. Beszámoló a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról (írásos
előterjesztés)
Előadó: dr. Barna Angéla jegyző
Dr. Barna Angéla jegyző nem kívánta az anyagot kiegészíteni, várta a kérdéseket.
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester elmondta, hogy azt szeretné kérni a Hivataltól, hogy a
számlákat a megadott határidőn belül fizessék ki, mert így, hogy a következő évben történik meg a
kifizetés, a beszámoló és mérleg készítésében problémákat okoz. A társulásnak pedig az
önkormányzat valóban tartozik, viszont ha a társulás nem küld számlát, akkor nem tudnak fizetni.
dr. Barna Angéla jegyző elmondta, hogy ismeri a problémát a számlák határidőn túli fizetéséről. A
Hivatal akkor tud fizetni, ha a számláján van fedezet, viszont a normatíva nem került át mindig időben
a Hivatal számlájára Csanádpalota város számlájáról. Erről már többször szólt Csanádpalota város
polgármesterének és kérte, hogy a megérkezett finanszírozást utalja át a Hivatal részére. Sajnos ezen
kéréseknek nincs eredménye legtöbb esetben. Kérte, hogy hozzon egy határozatot a testület az időbeni
teljesítésre vonatkozóan, és amennyiben nem történik meg az utalás, mindenképpen kér fizetési
felszólítót, mivel azzal már tud menni a székhely polgármesterhez, hogy kérje a normatívát.
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, Galgóczkiné Krobák Mária polgármester javasolta, hogy
az előterjesztésben szereplő két határozati javaslatot fogadja el a testület, valamint hozzanak egy olyan
határozatot, melyben az önkormányzat felkéri Csanádpalota Polgármesterét, mint a Közös Hivatal
Székhelytelepülés polgármesterét, valamint a Jegyzőt, hogy a Közös Hivatali normatíva terhére
Kövegy által kiállított számlákat határidőben teljesítsék, illetve a számlák kifizetése mindig az adott
költségvetési évben történjen meg.
Az elhangzott javaslattal a testület teljes mértékben egyetértett, s 5 igen szavazattal, egyhangúlag
meghozták az alábbi határozatokat:
42/2016.(05.24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszámoló
Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Határidő: 15 nap

43/2016.(05.24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás részére 2015. évre fizetendő
munkaszervezeti hozzájárulás tartozás elismerése
Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Csanádpalota Térségi Köznevelési
Önkormányzati Társulást, hogy a Kövegy község önkormányzatát terhelő, 2015. évre fizetendő
159.000 munkaszervezeti hozzájárulás átutalásához szükséges számlát állítsa ki és küldje meg annak
érdekében, hogy Kövegy Község Önkormányzata a kötelezettségét teljesíthesse.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozattal kapcsolatos intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Határidő: 15 nap
44/2016.(05.24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Hivatalai normatívához kapcsolódóan kiállított számlák határidőben történő teljesítésére
figyelemfelhívás
Kövegy Község Önkormányzat képviselő-testülete felkéri Csanádpalota Város Önkormányzat
Polgármesterét, mint a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Székhelytelepülés
polgármesterét, valamint a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy a Közös
Hivatali normatíva terhére Kövegy által kiállított számlákat határidőben teljesítsék, illetve a számlák
kifizetése mindig az adott költségvetési évben történjen meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozattal kapcsolatos intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Határidő: 15 nap
8. Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzésről és a kapcsolódó vezetői nyilatkozat (írásos
előterjesztés)
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester elmondta, hogy kb. egy hete fejezte be a belső ellenőrzés az
ez évi vizsgálatot. Sok hiba volt, amit tudtak megoldottak, viszont van néhány olyan feladat, amelyet
később lehet megoldani. Módosítani kell a Hivatal szervezeti és működési szabályzatát, ami három
önkormányzatot érint, illetve be kell fejezni a leltározást. Az intézkedési terv szerint augusztus 31. a
határidő, így a szeptemberi, de legkésőbb az októberi ülésen az idei évi vizsgálatokról és a feladatok
végrehajtásáról beszámolót kap a testület. A kiküldött anyagot egyebekben nem kívánta kiegészíteni,
javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta
az alábbi határozatot:
45/2016.(05.24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Belső ellenőrzési beszámoló elfogadása
Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Makói Kistérség Többcélú Társulása által, a
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 56. § (8) bekezdése alapján előterjesztett a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről

szóló éves ellenőrzési jelentést, valamint a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által
tett vezetői nyilatkozatát elfogadja.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesítendők:
9. Kövegy Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása, valamint a 2015. évi
zárszámadási rendelet elfogadása (írásos előterjesztés)
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester elmondta, hogy a zárszámadási, valamint a költségvetési
rendelet módosításához kapcsolódó beszámolót és mérleget a Kincstár jóváhagyta. Egyenlőre a
társulások felé fennálló tartozások közül a pontos számok nem ismertek. A társulásoknál a jövő héten
lesz a zárszámadás, majd csak utána lesz elszámolás. A hivatalban lévő két pénzügyes egyenlőre nem
tudta elkészíteni az elszámolást. De az önkormányzat beszámolója jó, a Kincstár elfogadta. Röviden
ismertette a fő számokat. Ezt követően várta a kérdéseket.
A képviselő-testület tagjai örömmel vették, hogy megfelelő volt az előző évi gazdálkodás, kérdésük,
észrevételük nem volt.
Ezt követően Galgóczkiné Krobák Mária polgármester elfogadásra javasolta a rendelet-tervezeteket,
valamint a 2015. évi zárszámadáshoz kapcsolódó határozati javaslatokat. Elsőként a 2015. évi
költségvetés módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, ezt követően a zárszámadáshoz kapcsolódó
határozatokat és a zárszámadási rendelet-tervezetet tette fel szavazásra, melyeket a képviselő-testület
az alábbiak szerint fogadott el:
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
8/2016.(05.25.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
módosításáról, mely rendelet jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi.
A képviselő-testület a 2015. évi zárszámadáshoz kapcsolódó határozati javaslatokat külön-külön
szavazással 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbiak szerint
fogadta el:
46/2016.(05.24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2015. évi pénzmaradvány jóváhagyása
Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. §-ában kapott
felhatalmazás alapján 2015. évi maradványának felhasználását –a zárszámadási rendelet
6.
mellékletében meghatározottak szerint – hagyja jóvá. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az
elfogadott pénzmaradvány felhasználás alapján Kövegy Község Önkormányzata 2016. évi
költségvetési rendeletének módosítását készítse elő.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester, dr. Barna Angéla jegyző
Határidő: azonnal, illetve soron következő testületi ülés

47/2016.(05.24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2015. évi összevont konszolidált beszámoló elfogadása
Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi összevont konszolidált
beszámolót elfogadja a zárszámadási rendeletben meghatározottak szerint.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Határidő: azonnal
48/2016.(05.24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2015. évi vagyonváltozás elfogadása
Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a testülete a Kövegy Község Önkormányzata
2015. évi vagyonváltozásának alakulásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt a zárszámadási
rendelet 12. melléklete szerint elfogadja.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
9/2016.(05.25.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
zárszámadásáról, mely rendelet jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi.
11. Egyebek: pályáztatok benyújtásával kapcsolatos határozatok meghozatala (szóbeli
előterjesztés)
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester elmondta, hogy több pályázat benyújtása határidős.
Elnézést kért a határozati javaslatok késői kiosztásáért, de még ma kapott meg néhány adatot. A
legfontosabb pályázat az orvosi rendelő külső rekonstrukciója, energetikai korszerűsítése. Végre
megvannak a végleges adatok. Ezzel kapcsolatban már többször beszélgettek, a pályázat elkészült, a
beadási határidő szoros, mert holnap jár le. Sajnos előre hozták a beadási határidőt, valószínűleg fogy
a pénz. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma járdák, utak felújítása tárgyában írt ki pályázatot,
valamint az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatoknak is írtak ki pályázatot. Ebben
a két esetben a Csillag utca, Rákóczi utca, valamint a Petőfi utca felújítására lehet pályázni. A Csillag
és Rákóczi utcák vonatkozásában az árajánlat alapján a teljes költség 11.358.880 Ft, melyhez saját
erőként 2.839.721 Ft-ot kell biztosítania az önkormányzatnak. A Petőfi utca esetében pedig pályázat
teljes költsége: 7.947.660 Ft, a saját erő összege pedig 1.447.168 Ft. Ugyan attól a cégtől kérte az
árajánlatot, akik eddig is dolgoztak a településen. Úgy gondolja, hogy ők már bizonyítottak, amit
eddig elvégeztek, azt jól megcsinálták, semmi panasz nincs rájuk. Megfelelő minőségben dolgoztak.
Bízik abban, hogy sikeresek lesznek a pályázatok és minden utcát rendbe tud tenni az önkormányzat.
Van még könyvtárpályázat, aminek ismertetésére az alpolgármestert kérte fel.
Mucsi Zsanett alpolgármester elmondta, hogy a Nemzeti Kulturális Alap írt ki egy pályázatot
kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése. A pályázatot a Megyei
Könyvtár kezeli. Cél, hogy a kistelepülések könyvtárai egységes arculatot kapjanak. A pályázaton
belül új polcokra, berendezési tárgyakra lehet pályázni, melyet a Megyei Könyvtár által kiküldött
szakember már felmért. 10 % önerőt igényel a pályázat. A teljes költség, 2 403 760 Ft, melyhez a
saját erő összege: 240 376 Ft. Javasolta ennek a pályázatnak a benyújtását is.
A képviselő-testület tagjai örültek, hogy ennyi pályázati lehetőség van, egyöntetű vélemény volt az,
hogy be kell nyújtani minden pályázatot.

Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem volt, Galgóczkiné Krobák Mária polgármester a kiosztott
anyagban szereplő sorrendben tette fel szavazásra a határozati javaslatokat, melyeket a képviselőtestület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbiak szerint fogadott el:
49/2016.(05.24.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Döntés a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, „Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés”
pályázati felhívásra történő Orvosi rendelő külső rekonstrukciójára, energetikai korszerűsítése
vonatkozó pályázati igény benyújtásáról, önerő biztosításáról
Kövegy Község Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az
Agrár-Vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Miniszterelnökség által kiírt
VP-6-7.4.1.1.-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi
tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázati kiírásra. Pályázatot nyújt
be a tulajdonában lévő, a kövegyi ingatlan nyilvántartásban 8/1. hrsz. alatt felvett, Kossuth u. 30. sz.
alatti Orvosi rendelő külső rekonstrukciója, energetikai korszerűsítése tárgyban.
A fejlesztés forrásösszetétele:
Támogatás
Önerő
A fejlesztés összege

12.087.206,-Ft
2.133.036,-Ft
14.220.242,-Ft

Kövegy Község Önkormányzat képviselő-testülete a pályázat benyújtásához szükséges saját erőt a
2016. évi költségvetéséből a pénzmaradvány terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések
megtételére, a pályázat benyújtására, illetőleg a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a
támogatási szerződéskötésre.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Közreműködik: dr. Barna Angéla jegyző
50/2016.(05.24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az önkormányzat feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat benyújtása
Kövegy Község Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által kiírt 316 324 igénylés azonosítójú, „Az önkormányzat feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázati kiírásra a belterületi utak, járdák, hidak felújítására
tárgyban.
A pályázat teljes költsége: 11.358.880 Ft
A saját erő összege: 2.839.721 Ft
Kövegy Község Önkormányzat képviselő-testülete a pályázat benyújtásához szükséges saját erőt a
2016. évi költségvetéséből a pénzmaradvány terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Közreműködik: dr. Barna Angéla jegyző

51/2016.(05.24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Közgyűjtemények Kollégiuma nyílt pályázati felhívása Kistelepülések könyvtárainak
szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése
Kövegy Község Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Kulturális
Alap által kiírt Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése 204105/267
elnevezésű pályázati kiírásra a Kövegy, Kossuth u 29. sz. alatti Könyvtár szakmai eszközfejlesztése,
korszerűsítése tárgyban.
A pályázat teljes költsége: 2 403 760 Ft
A saját erő összege: 240 376 Ft
Kövegy Község Önkormányzat képviselő-testülete a pályázat benyújtásához szükséges saját erőt a
2016. évi költségvetéséből a pénzmaradvány terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések
megtételére, a pályázat benyújtására, illetőleg a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a
támogatási szerződéskötésre.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Közreműködik: dr. Barna Angéla jegyző
52/2016.(05.24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatása pályázat benyújtása
Kövegy Község Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által kiírt 316 325 igénylés azonosítójú, „Az adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása” elnevezésű pályázati kiírásra a belterületi utak,
járdák, hidak felújítására tárgyban.
Tárgy: Kövegy, Petőfi utca (Kossuth-József A. között) útburkolat felújítási munkái
A pályázat teljes költsége: 7.947.660 Ft
A pályázat támogatásának összege: 6.500.492 Ft
A saját erő összege: 1.447.168 Ft
Kövegy Község Önkormányzat képviselő-testülete a pályázat benyújtásához szükséges saját erőt a
2016. évi költségvetéséből a pénzmaradvány terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Közreműködik: dr. Barna Angéla jegyző
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester az utoljára kiosztott anyagot ismertette. Elmondta, hogy
kötelező a közbeszerzésekről statisztikai összegzést készíteni. Ilyen anyag még nem készült soha,
hiszen eddig nem volt közbeszerzés, most is a kerékpárút miatt kellett. Meg kell jelentetni egy
honlapon, ez a kötelezettsége az önkormányzatnak. Javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Mivel kérdés, észrevétel nem merült fel, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta
az alábbi határozatot:

53/2016.(05.24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Kövegy Község Önkormányzata 2015. évi közbeszerzéseiről szóló éves statisztikai
összegezésének jóváhagyása
Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerezési és tervpályázati
hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és
egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM
rendelet 40. § (1) bekezdése alapján elkészített 2015. évről szóló éves statisztikai összegezést a
jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária Anna, polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
1. melléklet az 53/2016.(05.24.) képviselő-testületi határozathoz
11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez

Az éves statisztikai összegezés
STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS
AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név:
Kövegy Község Önkormányzata
Postai cím:
Kossuth utca 29.
Város/Község:
Kövegy
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
E-mail:
pmhiv@kovegy.hu
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.kovegy.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Postai
Ország: Magyarország
irányítószám: 6912
Telefon: +36 (62) 523820

Fax: +36 (62) 523821

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű

Közjogi szervezet

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

Egyéb

II. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ
ÁLTALÁNOS ADATOK

KÖZBESZERZÉSEIRE

VONATKOZÓ

II.1) Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. XII.-XIII. fejezete)
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)
Száma:

0

Érték: 0,- Ft
II.2) A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. Harmadik része)
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)
Száma:

1

Értéke: 45.551.971,- Ft

III. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ RÉSZLETES ADATOK
III.1) A közbeszerzések összesítése, kivéve a IV.1)-IV.2). és IV.4). pontokban írt közbeszerzéseket
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)
III.1.1) Árubeszerzés
III.1.1.1) Eljárás típusa
Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
nyílt

hirdetmény nélküli tárgyalásos

meghívásos

gyorsított tárgyalásos

gyorsított meghívásos

keretmegállapodásos

hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

0 (száma)
0 (értéke)

versenypárbeszéd

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben:

0 (száma) 0,- Ft (értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:
Nyílt

0 (száma)
0,- Ft (értéke)

Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:

0 (száma) 0,- Ft (értéke)

III.1.1.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint) 0 (száma)

0 (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben:

0 (száma) 0 (értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint)

0 (száma) 0 (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)----------------------Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:

0 (száma) 0 (értéke)

III.1.2) Építési beruházás
III.1.2.1) Eljárás típusa
Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
nyílt

hirdetmény nélküli tárgyalásos

meghívásos

gyorsított tárgyalásos

gyorsított meghívásos

keretmegállapodásos

0 (száma)
0,- Ft (értéke)

hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

versenypárbeszéd

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben:

0 (száma) 0,- Ft (értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:

1 (száma)
45.551.971,- Ft (értéke)

Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
---------------(E részből az egyeseljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben:

1 (száma) 45.551.971,- Ft (értéke)

III.1.2.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint)

0 (száma) 0 (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben:

0 (száma) 0 (értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

45233162-2 (CPV kód, főtárgy szerint)

1 (száma) 45.551.971,- Ft (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)------------------------------

1 (száma) 45.551.971,- Ft (értéke)

Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben:

III.1.3) Építési koncesszió
III.1.3.1) Eljárás típusa
Uniós eljárásrend (Kbt. XIII. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
nyílt

hirdetmény nélküli tárgyalásos

meghívásos

keretmegállapodásos

hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

versenypárbeszéd

0 (száma)
0,- Ft (értéke)

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes építési koncesszió az uniós eljárásrendben:

0 (száma) 0,- Ft (értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:

0 (száma)
0,- Ft (értéke)

Nyílt
Meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-------------

Összes építési koncesszió a nemzeti eljárásrendben:

0 (száma) 0,- Ft (értéke)

III.1.3.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Uniós eljárásrend (Kbt. XII. fejezete)

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint)

0 (száma) 0 (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes építési koncesszió az uniós eljárásrendben:

0 (száma) 0(értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint)

0 (száma) 0 (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes építési koncesszió a nemzeti eljárásrendben:

0 (száma) 0 (értéke)

III.1.4) Szolgáltatás megrendelés
III.1.4.1) Eljárás típusa
Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
nyílt

gyorsított tárgyalásos

meghívásos

keretmegállapodásos

gyorsított meghívásos

versenypárbeszéd

hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos
hirdetmény nélküli tárgyalásos

0 (száma)
0,- Ft (értéke)

tervpályázat
a Kbt. 19. § (3) bekezdése alapján
közbeszerzési eljárás nélkül megkötött
szerződés

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben:

0 (száma) 0,- Ft (értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:
Nyílt

0 (száma)
0,- Ft (értéke)

Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Tervpályázati eljárás
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)----Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrendben:

0 (száma) 0,- Ft (értéke)

III.1.4.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Uniós eljárásrend (Kbt. XII. fejezete)

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint)

0 (száma) 0 (értéke)----------------------------(E részből a

CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben:

0 (száma) 0,- Ft (értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint)

0 (száma) 0 (értéke)

--------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrendben:

0 (száma) 0,- Ft (értéke)

III.1.5) Szolgáltatási koncesszió
III.1.5.1) Eljárás típusa
Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:
Nyílt

0 (száma)
0,- Ft (értéke)

Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:

0 (száma) 0,- Ft (értéke)

III.1.5.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint)

0 (száma) 0 (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:

0 (száma) 0 (értéke)

III.2 A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése (valamennyi mezőbe csak szám
érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)
III.2.1) Árubeszerzés
Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)
89. § (2) a)

94. § (2) b)

94. § (4) a)

89. § (2) b)

94. § (2) c)

94. § (4) b)

94. § (2) a)

94. § (2) d)

94. § (4) c)

94. § (4) d)

0 (száma)
0,- Ft (értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ------------------------minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos árubeszerzés az uniós eljárásrendben:

0 (száma) 0,- Ft (értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)
89. § (2) a)

94. § (2) b)

94. § (4) a)

94. § (4) d)

89. § (2) b)

94. § (2) c)

94. § (4) b)

123. §

94. § (2) a)

94. § (2) d)

94. § (4) c)

0 (száma)
0,- Ft (értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ------------------------minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)

Összes tárgyalásos árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:

0 (száma) 0,- Ft (értéke)

III.2.2) Építési beruházás/építési koncesszió
Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)
89. § (2) a)

94. § (2) b)

94. § (3) b)

89. § (2) b)

94. § (2) c)

111. § (3)

89. § (2) c)

94. § (2) d)

94. § (2) a)

94. § (3) a)

0 (száma)
0,- Ft (értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ------------------------minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az uniós eljárásrendben:

0 (száma) 0,- Ft (értéke)
Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)
89. § (2) a)

94. § (2) b)

94. § (3) b)

89. § (2) b)

94. § (2) c)

111. § (3)

89. § (2) c)

94. § (2) d)

123. §

94. § (2) a)

94. § (3) a)

0 (száma)
0,- Ft (értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ---------------minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az egyszerű eljárásban:

0 (száma) 0,- Ft (értéke)
III.2.3) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió
Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)

89. § (2) a)

94. § (2) b)

94. § (3) b)

89. § (2) b)

94. § (2) c)

94. § (5)

89. § (2) d)

94. § (2) d)

94. § (2) a)

94. § (3) a)

0 (száma)
0,- Ft (értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ----------------minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió az uniós eljárásrendben:

0 (száma) 0,- Ft (értéke)
Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)
89. § (2) a)

94. § (2) b)

94. § (3) b)

89. § (2) b)

94. § (2) c)

94. § (5)

89. § (2) d)

94. § (2) d)

123. §

94. § (2) a)

94. § (3) a)

0 (száma)
0,- Ft (értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ------------------------minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:

0 (száma) 0,- Ft (értéke)

IV. SZAKASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
IV.1) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, az uniós értékhatárokat elérő vagy
azt meghaladó értékű közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ftban,, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma:

0

közbeszerzések értéke:

0,- Ft

IV.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások
szerződések értéke (arab számokkal, Ft-ban kifejezve): 0,- Ft
IV.3) Elektronikus árlejtés alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ftban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma:

0

közbeszerzések értéke:

0,- Ft

IV.4) Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések
értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma:

0

közbeszerzések értéke:

0,- Ft

IV.5) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a
szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
IV.5.1) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra szerződéses feltételként

közbeszerzések száma:

0

közbeszerzések értéke:

0- Ft

IV.5.2) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra bírálati
részszempontként/alszempontként

közbeszerzések száma:

0

közbeszerzések értéke:

0,- Ft

IV.5.3) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra a műszaki leírás részeként

közbeszerzések száma:

0

közbeszerzések értéke:

0,- Ft

IV.5.4) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek körében
környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés
esetén)

közbeszerzések száma:

0

közbeszerzések értéke:

0,- Ft

IV.5.5) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek körében
környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával

közbeszerzések száma:

0

közbeszerzések értéke:

0,- Ft

IV.5.6) Zöld közbeszerzések [IV.5.1)–IV.5.5) pontok] összesen
közbeszerzések száma:

0

közbeszerzések értéke:

0,- Ft

IV.6) Szociális szempontok figyelembe vétele (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések
értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

IV.6.1) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra szerződéses feltételként
közbeszerzések száma:

0

közbeszerzések értéke:

0,- Ft

IV.6.2) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra bírálati részszempontként/alszempontként

közbeszerzések száma:

0

közbeszerzések értéke:

0,- Ft

IV.6.3) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra a műszaki leírás részeként

közbeszerzések száma:

0

közbeszerzések értéke:

0,- Ft

IV.6.4) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra alkalmassági feltételként

közbeszerzések száma:

0

közbeszerzések értéke:

0,- Ft

IV.6.5) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra védett foglalkoztatók számára fenntartott
közbeszerzés útján

közbeszerzések száma:

0

közbeszerzések értéke:

0,- Ft

IV.6.6) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított eljárások [IV.6.1)–IV.6.5) pontok] összesen
közbeszerzések száma:

0

közbeszerzések értéke:

0,- Ft

IV.7) EU alapokból finanszírozott/EU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak
szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma:

1

közbeszerzések értéke:

45.551.971- Ft

IV.8) A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt. 60. §-ának (5) bekezdésével
összefüggésben (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell
kifejezni)
közbeszerzések száma:

1

közbeszerzések értéke:

45.551.971- Ft

IV.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 122. §-ának (9)
bekezdése) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell
kifejezni)
közbeszerzések száma:

0

közbeszerzések értéke:

0,- Ft

IV.10) AZ ÖSSZEGEZÉS FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:

2016/05/31. (év/hó/nap)

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester megállapította, hogy minden napirend megtárgyalásra került,
s mivel több kérdés, észrevétel nem volt, a testületi ülést bezárta.

k.m.f.

Galgóczkiné Krobák Mária
polgármester

dr. Barna Angéla
jegyző

Jakab Tiborné
jkv. hitelesítő

Takács Zoltán
jkv. hitelesítő

