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I.

M árci us 5- én k e rü lt so r a Ne mz e t i Víz st rat ég ia 2 01 3 . or sz ágj á r ás
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t áj é ko z ódt a m
a
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M árci us 2 1- én k öz m e gha llg at á st t a rt ot t u n k a M űv elő dé s i Ház b an.
M árci us 2 3- án a Vö rö sk e r esz t ren dez v én y én v et t em r é sz t .

Átruházott hatáskörben hozott döntések
A.) Polgármester döntései: február hónapban
1.) Az SZMSZ 11. §-ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés:
- temetési segély
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- köztemetés
- átállási támogatás
B.) Bizottság döntései:
Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12. §. (2)
bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései:
- átmeneti segély megállapítás
- átmeneti segély elut.
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- szociális kölcsön
- szociális kölcsön elutasítás
- tüzelő tám.
- tüzelő tám.elutasítás
- rendkívüli gyvt. Elutasítás
-

II.

Polgármesteri keret felhasználás: 2013. évre tervezett
Ebből 2013. február 28-ig felhasználva:
Felhasználható:

3.000.000,- Ft
642.072,- Ft
2.357.928,- Ft

III.

Jogszabályok által meghatározott – képviselőtestület nem egyedi döntései alapján
megítélt – 200 eFt és az feletti támogatások február hónapban. (SZMSZ 23. §. (4) bek.
1/b. pont)
 Vállalkozások támogatása: nemleges
 Lakáscélú támogatás: nemleges
 Közművelődési Alap felosztása:nemleges
 Sportkör támogatása:  Civil szervezetek támogatása: nemleges
 Foglalkoztatás támogatása: nemleges
 Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás,
szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni
értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: nemleges

IV.

Fontosabb jogszabályok : -

Fegyvernek, 2013. március 21.

Tatár László
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai ülésére
a települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003.(III.06.) rendelet
módosításáról
Tisztelt Képviselőtestület!
A Kormányhivatal a rendelettel kapcsolatban a mellékelt törvényességi észrevételt tette,
melynek alapján javaslom a rendelet módosítását az alábbi javaslat alapján:
Ezen kívül javasoljuk módosítani a zsákos szállításra vonatkozó rendelkezéseket, továbbá az
otthoni szelektív gyűjtés lehetőségét bevezeti.
A jelenlegi 70 db – általában eseti jelleggel igénybe vett - zsákos szemétszállítási módot
2013. július 1 – től javasoljuk megszűntetni és a 120 literes zsák használatára teszünk
javaslatot, mely szerint havi 1 db zsák használata kötelező azok részére, akik nem a kukás
szállítást választják.
A „kukás” szemétszállítást választók esetében javasoljuk 10 % -os mértékű kedvezményt
bevezetni azoknak, akik önként vállalják, hogy az ingatlanon a közszolgáltató által biztosított
egyszer használatos zsákban elkülönítetten, szelektíven gyűjti a háztartásban használt
műanyag flakont és azt minden hónap utolsó hetén átadják elszállításra.
A szemétszállítás díjára vonatkozó rendelkezés a legutóbbi döntéssel 2012. december 31-től
él. 2013. évre semmilyen korábban megállapított díj nem érvényes, mert nem a képviselőtestület állapítja meg. Ahogy a képviselő-testület eredetileg is szánta, kedvezményként
biztosítja a különbözetet. (1. sz. melléklet)
Fentiek alapján a rendelet alábbi §-ait, illetve pontjait javasoljuk hatályon kívül helyezni:
1.) A rendelet 1. §-a, valamint az azt megelőző „A rendelet célja” szövegrész hatályát veszti.
A rendelet célja
1.

§. (1) E rendelet célja: Kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás bevezetése az emberi egészség
védelme és a környezet megóvása érdekében.
(2) E rendelet nem terjed ki az állati hulladék elhelyezésére és kezelésére, melyre külön önkormányzati
rendelet vonatkozik.

2.) A rendelet 1. §-ából az a.), b.), c.), e.), f.), i.), l.), m.) és n.) pontok hatályát vesztik.
a.) Hulladék: a b.) pont valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik vagy
megválni szándékozik;
b.) Települési szilárd hulladék:
ba.) háztartási hulladék: Az emberek mindennapi élete során a lakásokban, helyiségekben és
területükön, valamint az intézményekben, közületeknél keletkező hulladék (pl.
csomagolóanyag stb.)
bb.) közterületi hulladék: közforgalmi és zöld területen keletkező hulladék
bc.) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: a gazdasági
vállalkozásoknál keletkező külön jogszabályban meghatározott veszélyes hulladéknak
nem minősülő szilárd hulladék
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c.) Ingatlan tulajdonos: a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, akinek (aminek) tulajdonában, használatában lévő ingatlanon települési szilárd, vagy
veszélyes hulladék keletkezik;
e.) Hulladékkezelési közszolgáltatás: a települési szilárd hulladék közszolgáltató által az ingatlan
tulajdonosoktól történő rendszeres begyűjtése, elszállítása; ártalmatlanítása, hasznosítása, igény
esetén gyűjtőedényzet biztosítása.
f.) Hulladékkezelő telep: a hulladék begyűjtésére, ártalmatlanítására szolgáló telephely;
i.) Gyűjtőedényzet:
ia) Közszolgáltató által biztosított egyszer használatos zsák. Mérete: 70 liter és 120 liter.
ib) 120 liter és 240 liter vagy 1100 liter gyüjtőedény
l.) szemetes: a közterületen elhelyezett edényzet
m.) szelektív hulladék: továbbfelhasználásra, újrahasznosításra alkalmas hulladék
n.) Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): Olyan, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet
nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló, szabványosított, valamint egyedi módon tervezett
edényzettel rendelkező begyűjtőhely, amely a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas,
legkevesebb három frakcióban elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék begyűjtésére szolgál, és
amelynek kialakítása megfelel a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények
kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló rendelet előírásainak.

3.) A rendelet 3. § (3) bekezdése hatályát veszti.
(3) A rendelet 10. §. (3) bekezdés szerinti tartalommal, külön szerződés alapján ellátja Örményes
Község szemétszállítását.

4.) A rendelet 6. § (5) bekezdése hatályát veszti.
(5) A közületek részére igény esetén a közszolgáltató heti két alkalommal biztosítja a kommunális
hulladék elszállítását, a rendelet 10. § szerinti szerződéskötési kötelezettség betartásával. A hulladék
átadás időpontja: minden hét keddi napon reggel 7,30 óráig és minden hét pénteki napon reggel 7,30
óráig.

5.) A rendelet 9. § (2) bekezdése hatályát veszti.
(2) Az a tulajdonos, aki nem köt a közszolgáltatóval átalány szerződést, az e rendelet 2. §. i.) pont
szerinti zsákot köteles vásárolni hulladék szállítás céljából, és köteles megfizetni az e rendelet 1.
sz. melléklet III. rész szerinti díjat. A zsák a rendelet 6. §. (3)-(4) bekezdés szerinti időpontban
történő elhelyezéskor a rendelet 8. §. (2) bekezdés szerint kerül elszállításra.

6.) A rendelet 14. §-a hatályát veszti.
14. §. A hulladékszállítási díj egysége: Ft/liter, ami a rendelet 1. sz. mellékletében kerül meghatározásra. Nem
háztartási hulladék esetén a hulladék szállítási díj egysége Ft/m3. Minden megkezdett mennyiséget egészre
kell kerekíteni.

7.) A rendelet 18. §-a hatályát veszti.
18. §. (1) Az ingatlan tulajdonosa felé a közszolgáltatási díjat szerződés alapján a Polgármesteri Hivatal naptári
negyedévet követő hó 15-ig számlázza, melyet az ingatlan tulajdonosa 8 napon belül köteles
kiegyenlíteni.
(2) A rendelet 2. §. j, k. pontjai szerinti hulladék elszállítását külön írásbeli megrendelés és
szerződéskötési kötelezettség nélkül az e rendelet 1. sz. melléklet II. részében meghatározott díj
befizetése alapján a Polgármesteri Hivatal végzi, a befizetést követő 5 munkanapon belül.
(3) A közszolgáltatási díj meg nem fizetése esetén a tartozást adók módjára kell behajtani.

8.) A rendelet 1. sz. melléklete hatályát veszti.
1. sz. melléklet
I. Település szilárd hulladék közszolgáltatási díja gyűjtőedény esetén 3,82 Ft/liter.
Sorszám
1.
2.
3.

Gyűjtőedény
120 lit. edény
240 lit. edény
1100 lit. edény

Egys. Díjtétel Ft/hét
458.917.4.202.-
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II. A rendelet 2.§. ia.) pont szerinti fizetendő díj:
a.) 70 literes zsák nettó beszerzési ár + 35 % + 267 Ft közszolgáltatási díj
b.) 120 literes zsák nettó beszerzési ár + 35% + 458 Ft közszolgáltatási díj
III. Nem az ingatlan előtti közterületről történő hulladék elszállítási díja: Az I. pontban foglalt díj 50
%-kal megemelt összege.
A rendelet 1. sz. mellékletének I-II. részében szereplő közszolgáltatási díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
……/2013.(………) rendelet-tervezete
a települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003.(III.6.) rendelet módosításáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.)
pontja és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 35. §-a alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
1. § A rendelet jogszabályi hivatkozási része az alábbira módosul:
„Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói
hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a.) pontja és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 35. §-a alapján
az alábbi rendeletet alkotja:”
2. § A rendelet 1. §-a, valamint az azt megelőző „A rendelet célja” szövegrész hatályát
veszti.
3. § A rendelet 2. §-ából az a.), b.) c.), e.), f.), i.), l.), m.) és n.) pontok hatályát vesztik és
az i.) pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„i.) Gyűjtőedény:
ia) 120 liter vagy 240 liter, vagy 1100 liter gyűjtőedény
ib) Közszolgáltató által díjfizetés ellenében biztosított egyszer használatos zsák:
120 liter”
4. § A rendelet 3. § (3) bekezdés hatályát veszti.
5. § A rendelet 6. § (1) bekezdéséből a „kivéve, aki alkalmanként legalább 1 db 1100
literes tartályt vagy annál többet ad át.” szövegrész hatályát veszti.
6. § A rendelet 6. § (5) bekezdése hatályát veszti.
7. § A rendelet 9. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép, a (2) bekezdés
hatályát veszti, a (3) bekezdés (2) bekezdésre módosul.
„(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles szerződést kötni, minimum egy éves
időtartamra a közszolgáltatóval az e rendelet 8. § szerinti hulladékszállításra az
alábbi módozatok szerint:
a) 120 literes vagy 240 literes, vagy 1100 literes gyűjtő edényzetre,
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b) Ingatlanonként havi 1 db, összesen évi 12 db egyszer használatos 120 literes
zsákra
c) 120 literes vagy 240 literes, vagy 1100 literes gyűjtő edényzet használata
mellett egy frakciós (háztartásban használat műanyag flakon)
hulladékgyűjtés egyszer használatos zsákban.
A közszolgáltatás díját a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.”
8. § A rendelet 12. §-a kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
„….. a közszolgáltató által végzett hulladékszállítás kivételével.”
9. § A rendelet 14. §-a hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„14. § (1) A közszolgáltatás díját és az adott kedvezményeket a (2) bekezdésen túl a
rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(2) A rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott közszolgáltatási díjból a 9. §
(1) bekezdés c) pontja esetén további 10 % kedvezmény illeti meg.”
10. § (1) A rendelet 17. § (2) bekezdése kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„, az (1) bekezdés szerinti időszakban.”
(2) A rendelet 17. §-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel:
„(3) A rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja esetén az egyszer használatos zsákban
szelektíven gyűjtött hulladékot minden hónap utolsó péntekén reggel 8
óráig az ingatlantulajdonos elszállításra átadja.
11. § A rendelet 18. §-a hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„18. § (1) Az ingatlan tulajdonosa felé közszolgáltatási díjat szerződés alapján a
közszolgáltató a rendelet 9 § (1) bekezdés a) és c) pontja esetén naptári
negyedévet követő hó 15 –ig számlázza, melyet az ingatlan tulajdonosa 8
napon belül köteles kiegyenlíteni.
(2) Az ingatlan tulajdonosa felé közszolgáltatási díjat szerződés alapján a
közszolgáltató a rendelet 9 § (1) bekezdés b) pontja esetén naptári félévet
követő hó 15 – ig számlázza, melyet ingatlan tulajdonosa 8 napon belül
köteles kiegyenlíteni.
(3) A rendelet 18. § (2) bekezdéstől eltérően, az az ingatlantulajdonos, aki e
rendelet szerint közszolgáltatásra szerződést nem köt, részére a
közszolgáltató a tárgyi negyedévet követő hó 1-5-ig 3 db 120 literes zsákot
biztosít az éves díj időarányos díjának (a rendelet 1. sz. mellékletének 4.
pontja) megfizetése fejében, melyet a közszolgáltató pénztárhelyiségében
vehet át és fizethet meg.
(4) Aki nem tesz eleget az (1)-(3) bekezdésben foglaltaknak, azok részére a
számla, illetve 3 db zsák ingatlantulajdonos címén kerül átadásra a tárgyi
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negyedévet követő hó 6-10-ig. Ez esetben a díjat helyszínen vagy
átutalással 8 napon belül kell megfizetni. A zsák költségén felül a
kiszállítás költsége nettó 100,- Ft/alkalom összeget is meg kell fizetni.”
12. § A 67/2012.(XII.28.) rendelet 10. §-a kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
„A díjemelés mértékét a képviselő-testület kedvezményként biztosítja, melyet a
rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.”
13. § A rendelet 1. sz. melléklete hatályát veszti és helyébe az alábbi 1. sz. melléklet lép:
1. sz. melléklet
1.) Település szilárd hulladék közszolgáltatás éves díja:
Sorszám
1
2
3
4

Gyűjtő edény
120 lit. Edény
240 lit. Edény
1100 lit. Edény
120 lit zsák (12
db/év)

Éves nettó díjtétel
Ft/év
23.816
47.684
218.504
4.677

Kedvezmény
9.204
18.460
84.656
0

Fizetendő éves nettó díjtétel
Ft/év
14.612
29.224
133.848
4.677

2.) Az 1., 2., 3., sorszámú fizetendő közszolgáltatási díjakból a rendelet 14. § (2)
bekezdése szerinti kedvezmény adható.
3.) 120 literes zsák díja nettó 985 Ft/db.

14. § Ez a rendelet 2013. március 29-én lép hatályba.

(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-i ülésére
a helyi közoktatási feladatokról és az önkormányzat fenntartásában lévő oktatási
intézmények működésével összefüggő kérdésekről szóló
3/2000.(II.24.) rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közoktatási feladatokról és az
önkormányzat fenntartásában lévő oktatási intézmények működésével összefüggő kérdésekről szóló
3/2000. (II. 24.) rendelet 2. sz. mellékletében szabályozta az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat fegyverneki tagintézményeinek működési körzetét.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése szerint2012. szeptember 1től a Kormányhivatal határozza meg és teszi közzé az iskolák felvételi körzetét, ennek értelmében a
Képviselő-testületnek nincs hatásköre az iskolai körzethatár meghatározásában, ezért a rendelet e
szabályait hatályon kívül kell helyezni.
Fentiek alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület
………./2013.(………….) rendelet-tervezete
a helyi közoktatási feladatokról és az önkormányzat fenntartásában lévő oktatási
intézmények működésével összefüggő kérdésekről szóló
3/2000. (II. 24.) rendelet módosításáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.)
pontja alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói
hatáskörében az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet jogszabályi hivatkozási része az alábbira módosul:
„Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a.) pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja:”
1. § A rendelet 2. sz. melléklete hatályát veszti.
2. § Ez a rendelet 2013. április 1-én lép hatályba.
Tatár László
polgármester
Készítette: Bognár Noémi

Buzás Istvánné dr.
jegyző

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
Előterjesztés
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. március 28-ai ülésére a
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A 145/2011.(IX.29.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott a Tiszavirág Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát szükséges módosítani, mivel az óvodai
intézményfenntartó társulás 2013. június 30-ával megszűnik. Az Alapító Okirat módosítása a
Kuncsorbai és Örményesi településeket érintik, és az új törvényi előírásnak megfelelő
módosításokat vezettük át, így a telephely helyett tagintézmény, továbbá a képviselő-testület
döntése alapján a bölcsődei tevékenység kiegészül: az ideiglenes gyermekfelügyelettel.
Fentiek miatt az Alapító Okiratot az alábbiak szerint javasoljuk módosítani:
……../2013.(III.28.) sz.

határozati javaslat:

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 1. sz.
mellékleteként elfogadja a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító
Okirat módosító okiratát, mely okirat 2013. július 1-én lép hatályba.
2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 2. sz.
mellékleteként elfogadja a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító
Okiratát, mely 2013. július 1-én lép hatályba.
3.) Ezzel egyidejűleg a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
145/200.(IX.29.) sz. határozattal elfogadott és többször módosított Alapító Okirata
hatályát veszti.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Fegyvernek, 2013. március 20.
(: Tatár László :)
Polgármester

1. sz. melléklet
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
Képviselőtestülete által 2011. szeptember 29. napján kiadott 145/2011.(IX.29.) sz. alapító
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak
szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat megnevezése „TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS
BÖLCSŐDE ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN”-ről „ALAPÍTÓ
OKIRAT”-ra módosul.
2.) Az alapító okiratot elfogadó és az azt módosító határozatszámok törlésre kerülnek.
3.) Az alapító okirat jogszabályi hivatkozási szövegrész az alábbira módosul:
„Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.)
EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:”
4.) Az alapító okirat 1.) pontja az alábbiak szerint módosul:
1.) Költségvetési szerv:
Megnevezése:

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde”

5.) Az alapító okirat 2.) pontja törlésre kerül, helyébe az alábbi 2.) pont lép:
„2.) Székhelye:
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 88.”
6.) Az alapító okirat 3.) pontja 4.) pontra, 4.) pontja 5.) pontra, 5.) pontja 10.) pontra, 6.)
pontja 12.) pontra, 7.) pontja 14.) pontra, 8.) pontja15.) pontra, 9.) pontja 16.) pontra,
10.) pontja 17.) pontra, 11.) pont törlésre kerül, 12.) pontja 18.) pontra, 13.) pontja 19.)
pontra módosul.
7.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 3.) ponttal:
3.) Telephelyei:
a.) Tagintézmények megnevezése, címe:
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Újtelepi Óvodája
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.)

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődéje
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.)
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 144.)
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvodája
(Fegyvernek, Damjanich u. 107.)
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui Óvodája
(Fegyvernek, Ady E. u. 53.)
b.) Egyéb telephelyek címe: ----„
8.) Az alapító okirat 4.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„4.) Közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
tv., valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt
feladatok végrehajtása.”
9.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 6.) ponttal:
„6.) Államháztartási szakágazati besorolása
Alapvető szakágazat:
851020

óvodai nevelés

További szakágazat:
562900
829900
889110
889109

Egyéb vendéglátás
Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Bölcsődei ellátás
Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások”

10.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 7.) ponttal:
„7.) Alaptevékenység államháztartási szakfeladat-rend szerinti besorolása:
„562912
562917
562920
811000
841907
851011
851012
889101
890441
890442

Óvodai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Építmény üzemeltetés
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Bölcsődei ellátás
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása”

11.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 8.) ponttal:
„8.) Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
-

óvodai nevelés, bölcsőde ellátás,
a többi gyerekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése”

12.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 9.) ponttal:
„9.) Kötelezően előírt kiegészítő adatok:
Az intézmény finanszírozására és azok igénybevételére vonatkozóan a 2012. évi
CCIV. tv. 2. sz. melléklete tartalmaz kiegészítő adatokat, információkat.”
13.) Az alapító okirat 10.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„10.) Illetékessége, működése köre:
Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területe”
14.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 11.) ponttal:
„11.) Irányító szerv neve, székhelye:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,
523 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.”
15.) Az alapító okirat 12.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„12.) Alapító neve és székhelye:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,
523 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.”
16.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 13.) ponttal:
„13.) Fenntartó neve és székhelye:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,
523 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.”
17.) Az alapító okirat 14.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„14.) Gazdálkodási besorolása:
- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.”
18.) Az alapító okirat 15.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„15.) A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A közalkalmazottakról jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv. 23. §-a, valamint
a törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.(X.8.) korm.r. 5. §. (17) bek. alapján a
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatóját nyilvános pályázat
útján, az önkormányzat képviselő-testülete bízza meg határozott időtartamra a
vezetői feladatok ellátására.”
19.) Az alapító okirat 16.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„16.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti
közalkalmazotti jogviszony,
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszony,
valamint megbízásos jogviszony,
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény „
A

20.) Az alapító okirat 17.) pontja az alábbira módosul:
„17.) Az intézmény típusa:
- óvoda”
21.) Az alapító okirat 18.) pontja az alábbira módosul:
„18.) Maximális gyermeklétszám: 307 fő






Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Újtelepi Óvodája:
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája:
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvodája:
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui Óvodája:
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődéje:

100 fő
75 fő
70 fő
50 fő
12 fő

22.) Az alapító okirat 19.) pontja az alábbira módosul:
„19.) A feladatellátást szolgáló vagyon:
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Újtelepi Óvodája
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.)
2481 hrsz.. 4436 m2 össz.ter. 920 m2 beép.
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődéje
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.) 2482 hrsz. 913 m2 össz.ter.

124 m2 beép.

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 144.) 2569 hrsz. 2056 m2 össz.ter. 290 m2 beép.
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvodája
(Fegyvernek, Damjanich u. 107.)
282 hrsz. 1446 m2 össz.ter. 342 m2 beép.
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui Óvodája
(Fegyvernek, Ady E. u. 53.)
1808 hrsz. 4392 m2 össz.ter. 277 m2 beép.
23.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 20.) ponttal:

„20.) A vagyon feletti rendelkezés joga:
A költségvetési szerv elhelyezésére szolgáló az önkormányzat 100 %-os
tulajdonát képező épületek, építmények, tárgyi eszközök és egyéb ingó
vagyontárgyak használatát az önkormányzat képviselőtestülete ingyenesen
biztosítja az üzemeltetést ellátó óvoda részére.”
24.) Az alapító okirat
„Erről értesül: 1. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatója
2. ……
7. Örményes, Kuncsorba, Fegyvernek képviselő-testülete tagjai”
Szövegrész törlésre kerül.
25.) Az alapító okirat „ZÁRADÉK” helyébe az alábbi szöveg lép:
„Záradék
Jelen alapító okirat 2013. július 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 145/2011.(IX.29.) sz. 2011.
szeptember 29-én kelt egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
……./2013.(III.28.) sz. határozattal hagyta jóvá.
Fegyvernek, 2013. április 01.
(: Tatár László :)
Alapítói jogokat gyakorló irányító szerv
vezetőjének aláírása”

26.) Az alapító okirat 1., 2., és 3. sz. melléklete törlésre kerül.

ZÁRADÉK
Az alapító okirat módosítása 2013. július 1-én lép hatályba.
Az alapító okiratot módosító okiratot Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a ……../2013.(III.28.) sz. határozatával hagyta jóvá.
Fegyvernek, 2013. március 20.
P.H.

……………………………………
polgármester

2. sz. melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. tv. 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja
ki:
2.) Költségvetési szerv:
Megnevezése: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
2.) Székhelye:
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 88.
4.) Telephelyei:
a.) Tagintézmények megnevezése, címe:
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Újtelepi Óvodája
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.)
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődéje
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.)
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 144.)
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvodája
(Fegyvernek, Damjanich u. 107.)
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui Óvodája
(Fegyvernek, Ady E. u. 53.)
b.) Egyéb telephelyek címe: ---4.) Közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.,
valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt feladatok
végrehajtása.
5.) Alaptevékenysége:
- óvodai nevelés, bölcsődei ellátás
- Gyógypedagógiai ellátás:
 Testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő
gyermekek ellátása



A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
küzdő gyermekek ellátása.
 Pedagógiai, gyógypedagógiai és/vagy fejlesztőpedagógiai ellátás: beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása.
- Óvodai fejlesztőprogram működtetése, óvodai fejlesztő felkészítés.
- Óvodában szervezett étkeztetés.
6.) Államháztartási szakágazati besorolása
Alapvető szakágazat:
851020

óvodai nevelés

További szakágazat:
562900
829900
889110
889109

Egyéb vendéglátás
Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Bölcsődei ellátás
Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások

7.) Alaptevékenység államháztartási szakfeladat-rend szerinti besorolása:
562912
562917
562920
811000
841907
851011
851012
889101
890441
890442

Óvodai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Építmény üzemeltetés
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Bölcsődei ellátás
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása

8.) Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
-

óvodai nevelés, bölcsőde ellátás,
a többi gyerekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelése,

9.) Kötelezően előírt kiegészítő adatok:
Az intézmény finanszírozására és azok igénybevételére vonatkozóan a 2012. évi
CCIV. tv. 2. sz. melléklete tartalmaz kiegészítő adatokat, információkat.
10.) Illetékessége, működése köre:
Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területe
11.) Irányító szerv neve, székhelye:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,
523 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

12.) Alapító neve és székhelye:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,
523 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
13.) Fenntartó neve és székhelye:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,
523 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
14.) Gazdálkodási besorolása:
- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
15.) A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A közalkalmazottakról jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv. 23. §-a, valamint a
törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.(X.8.) korm.r. 5. §. (17) bek. alapján a
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatóját nyilvános pályázat
útján, az önkormányzat képviselő-testülete bízza meg határozott időtartamra a
vezetői feladatok ellátására.
16.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti
közalkalmazotti jogviszony,
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszony,
valamint megbízásos jogviszony,
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
A

17.) Az intézmény típusa:
- óvoda
18.) Maximális gyermeklétszám: 307 fő






Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Újtelepi Óvodája:
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája:
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvodája:
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui Óvodája:
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődéje:

100 fő
75 fő
70 fő
50 fő
12 fő

19.) A feladatellátást szolgáló vagyon:
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Újtelepi Óvodája
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.)
2481 hrsz.. 4436 m2 össz.ter. 920 m2 beép.
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődéje
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.) 2482 hrsz. 913 m2 össz.ter.

124 m2 beép.

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 144.) 2569 hrsz. 2056 m2 össz.ter. 290 m2 beép.

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvodája
(Fegyvernek, Damjanich u. 107.)
282 hrsz. 1446 m2 össz.ter. 342 m2 beép.
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui Óvodája
(Fegyvernek, Ady E. u. 53.)
1808 hrsz. 4392 m2 össz.ter. 277 m2 beép.
20.) A vagyon feletti rendelkezés joga:
A költségvetési szerv elhelyezésére szolgáló az önkormányzat 100 %-os tulajdonát
képező épületek, építmények, tárgyi eszközök és egyéb ingó vagyontárgyak
használatát az önkormányzat képviselőtestülete ingyenesen biztosítja az üzemeltetést
ellátó óvoda részére.

ZÁRADÉK
Jelen alapító okirat 2013. július 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tiszavirág Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde 145/2011.(IX.29.) sz. 2011. szeptember 29-én kelt egységes
szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Fegyvernek Nagyközség
……./2013.(III.28.) sz. határozattal hagyta jóvá.

Önkormányzat

Képviselő-testülete

Fegyvernek, 2013. április 01.

(: Tatár László :)
Alapítói jogokat gyakorló irányító szerv
vezetőjének aláírása

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai ülésére
a Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
Tisztelt Képviselőtestület!
A Körjegyzőség megszűnése miatt szükséges módosítani a Fegyvernek Nagyközség
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, összhangban az Alapító
Okirattal. A többszöri módosítások miatt azonban célszerűbb hatályon kívül helyezni és új
Szervezeti és Működési Szabályzatot megállapítani.
A korábbihoz képest a Körjegyzőség miatti módosítás, a Polgármesteri Hivatal névváltozása,
a Kincstári bérszámfejtés és a Járási Hivatal miatti feladat-átcsoportosításokban van változás.
Örményes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 25-én döntött, hogy
Kuncsorba és Tiszatenyő Községekkel alkot Közös Hivatalt a 18/2013.(II.25.) sz.
határozattal, így a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása végrehajtható, melyre az
alábbiak szerint teszünk javaslatot:
Fentiek miatt javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:
……../2013.(III.28.) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Nagyközség
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. tv. 9. § (1) bekezdésének a.) pontja, valamint az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.11.) Korm.rend. 13. § (1)
bekezdése alapján 2013. március 1-i hatállyal a melléklet szerint jóváhagyja.
2.) Ezzel egyidejűleg a 178/2009.(IX.02.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott és a
213/2009.(XI.26.), a 6/2010.(I.28.), a 103(2010.(VI.24.), a 87/2011.(V.26.), az
50/2012.(III.29.) és a 71/2012.(V.31.) sz. önkormányzati határozattal módosított
Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
hatályát veszti.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Fegyvernek, 2013. március 19.
Tatár László
polgármester
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FEGYVERNEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.) A Polgármesteri Hivatal megnevezése:
Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
2.) A Polgármesteri Hivatal székhelye, címe:
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
3.) A Polgármesteri Hivatal illetékességi területe:
Fegyvernek község közigazgatási területe
4.) A Polgármesteri Hivatal jogállása:
Nem jogi személy. Jogi személyiség nélküli
intézmény.
5.) A hivatal irányító és felügyeleti szerve: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
6.) Nyilvántartási szám: 409997
7.) Alapító okirat kelte és alapítás időpontja: 1990. október 26.
.
8.) A Polgármesteri Hivatal által ellátandó és a szakfeladat rend szerint (szakfeladat számmal
és megnevezéssel) besorolt alaptevékenységek felsorolását az Alapító Okirat melléklete
tartalmazza. Az alaptevékenység jogszabályi hivatkozását a Fegyvernek Önkormányzat
Képviselőtestülete SZMSZ 6. sz. melléklete tartalmazza.
9.) A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.
10.) Feladatellátást szolgáló vagyon:
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: a Polgármesteri Hivatal elhelyezésére
szolgáló épületek, építmények, a működéshez szükséges tárgyi és egyéb ingó
vagyontárgyak valamint az éves költségvetésben biztosított pénzeszközök.
11.) Vagyon feletti rendelkezési jog:
Tulajdonos:

Fegyvernek Önkormányzat

Használója:

Fegyverneki Polgármesteri Hivatal

II. fejezet
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A HIVATAL SZERVEZETI
FELÉPÍTÉSÉRE, TAGOZÓDÁSÁRA
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
A Hivatal szervezeti felépítésére, tagozódására vonatkozó rendelkezések
A.) Szervezeti tagozódása, vezetése
Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
1 polgármester
1/a alpolgármester (társadalmi megbízatású)

1 fő

11 jegyző
11/a aljegyző

1 fő
1 fő

111 igazgatási csoport
01 csoportvezető
02 szoc.pol.ügyintéző
03 igazgatási ügyintéző
04 igazgatási ügyintéző
05 építésügyi ügyintéző
06 igazgatási ügyintéző
07 építésügyi ügyintéző

6,125 fő

112 pénzügyi csoport
01 csoportvezető
02 ügyintéző I.főkönyvi könyv.I.
03 ügyintéző II. könyvelő
04 ügyintéző III.főkönyvi könyvelő II.
05 ügyintéző V. adóügyi üi.I.
06 ügyintéző VI.adóügyi üi.II.
07 pénzügyi szervező
08 ügyintéző VIII. személyzeti ügyintéző

8 fő

113. csoportrendszerbe nem tartozó
01 települési menedzser
02 titkársági ügyintéző
03 művelődési ügyintéző

2,5 fő

Összesen:

19,625 fő

B.) A CSOPORTOK FELADATAI
1.) A csoportvezetők feladatai
-

irányítják, szervezik a csoport munkáját
gondoskodnak az ágazatukba tartozó
végrehajtásáról

ellenőrzések

megszervezéséről

és
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-

közreműködnek a közigazgatási,
önkormányzati
tevékenység
egyszerűsítésében, korszerűsítésében
részt vesznek az önkormányzati és a tárgykörükbe tartozó napirend tárgyalásakor a
bizottsági ülésen
előkészítik a munkaköri leírásokat
testületi anyagok előkészítése
intézményi feladatok végrehajtásának a csoport feladatával összefüggő
ellenőrzése.

2.) Az ügyintézők feladatai
A Polgármesteri Hivatal ügyintézői a kinevezésben és munkaköri leírásban foglalt
feladatokat kötelesek ellátni. Ezen túl feladatuk:
-

a tevékenységükbe tartozó közigazgatási, önkormányzati tevékenység
egyszerűsítésében, korszerűsítésében való részvétel, jelzése a csoportvezető felé
részt vesznek a testületi, bizottsági anyagok előkészítésében.

3.) A csoportok feladatai
IGAZGATÁSI CSOPORT
1. Belügyi igazgatás:




állampolgársági ügyek intézése
anyakönyvvezetési tevékenység ellátása
honvédelmi, polgári védelmi ügyek intézése

2. Igazságügy



birtokvédelem
polgári törvénykönyvből adódó ügyek

3. Szociális és gyámügyi ágazat:


szociális helyzetből eredően rászorult személyek pénzbeli, természetbeli
ellátásával kapcsolatos előkészítő ügyek

egészségügyi alapellátási feladatok

gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok

gyámügyi feladatok ellátása
4. Családlátogatások, környezettanulmányok folyamatos felvétele.
5. Iktatási, irattározási feladatok ellátása.
6. Segíti az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság
tevékenységét.
7. Környezetvédelmi és területfejlesztési igazgatási feladatok ellátása.
8. Községrendezési tervekkel kapcsolatos feladatok ellátása.
9. Intézi az üzletek működési engedélyével kapcsolatos feladatokat, kereskedelmi
engedélyezés.
10. Halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos
feladatok ellátása (iskolai hiányzás, bizottság elé utalás)
11. A társulás munkaszervezet feladatainak előkészítése, ellátása.

5

PÉNZÜGYI CSOPORT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pénzügyi gazdálkodási feladatok ellátása.
Önkormányzati számviteli, ügyviteli munka szervezése, ellenőrzése.
Segíti a Pénzügyi Bizottság tevékenységét.
Pénzügyi, gazdasági ellenőrzések végzése.
Önkormányzati adóügyi feladatok ellátása.
Idegen tartozások beszedésével kapcsolatos feladatok
Az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek költségvetésének
előkészítése, koordinálása, költségvetési beszámolók és előirányzat módosítása,
valamint költségvetés elemzésével kapcsolatos koordinálási és előkészítési feladatok
végzése megállapodás, testületi döntés alapján.
8. Az önkormányzat és intézményei bérszámfejtésével kapcsolatos feladatok ellátása a
Kincstár részére.
9. Adó- és értékbizonyítványok kiállítása
10. Mezőőri járulék beszedése, nyilvántartása
11. Pénzügyi szervező: Költségvetés tervezéssel, végrehajtással, beszámolóval
kapcsolatos feladatok. Önkormányzati hitel ügyek intézése

CSOPORTRENDSZERBE NEM TARTOZÓ FELADATOK
1. A települési menedzser feladata az önkormányzati, térségfejlesztési, EU-s, hazai
vállalkozói és egyéb pályázati anyagok elkészítése, figyelemmel kísérése, intézményi
pályázatok,
2. Titkársági ügyintéző: testületi ülések adminisztrációs munkájának ellátása.

C.) A helyettesítések rendje
1. A jegyzőt az aljegyző, távollétében az igazgatási csoportvezető helyettesíti.
2. Az igazgatási csoportvezetőt a 02 szoc.pol. ügyintéző, a pénzügyi csoportvezetőt a 112
pénzügyi csoport 07. pénzügyi szervező helyettesíti.

III. fejezet
A.) Iktatás
Fegyverneki Polgármesteri Hivatalban az iktatás elektronikusan történik.
B.) Bélyegzők használata
1. A Polgármesteri Hivatal körbélyegzője a Magyarország címerével ellátott ruggyanta
bélyegző, melynek felirata:
Fegyverneki Polgármesteri Hivatal

2.A jegyző által használt bélyegző:
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Nagyközségi Önkormányzat Jegyzője Fegyvernek
3. A bélyegző használatára a kiadmányozással rendelkező érdemi ügyintézést végző
dolgozó jogosult, aki felelős annak jogszerű használatáért.
4. Fentieken kívül a Polgármesteri Hivatal „Anyakönyvvezető Fegyvernek” bélyegzőt
használ, melyért a feladatot ellátó dolgozó felel.
5. A bélyegzőket évente egy alkalommal az igazgatási csoportvezető ellenőrzi és
gondoskodik a használaton kívüli bélyegző selejtezéséről.
6. Az önkormányzat bélyegzője Magyarország címerével ellátott ruggyanta bélyegző,
melynek felirata:
„Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete”
7. A polgármester által használt bélyegző:
„Fegyvernek Nagyközség Polgármestere”
„Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata”

C.) PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI ELLENŐRZÉS
Az önkormányzat pénzügyi-, gazdasági ellenőrzése a Szervezeti és Működési
Szabályzatban foglaltak szerint történik.
A Polgármesteri Hivatal ellenőrzése a képviselőtestület által meghatározott éves ütemterv
szerint történik.
A pénzügyi csoportvezető végzi a csoport munkafolyamatba épített belső ellenőrzését.
Az éves ellenőrzési ütemterv összhangban készül az önkormányzatok pénzügyi
bizottságai ellenőrzési ütemtervével, melyek között párhuzamosság nem lehet.
A bizottsági és a belső ellenőrzési rendszer kiegészítve működik egymás mellett.








a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, a költségvetési
rendelet és az önkormányzati egyéb gazdasági, pénzügyi vonatkozású
rendeleteinek, határozatainak betartását,
az operatív gazdálkodási feladatok végrehajtását,
a számviteli és bizonylati rend és fegyelem érvényesülését,
a költségvetési beszámolók valódiságát,
a szabályzatok meglétét, azok betartását,
a pénzgazdálkodást,
a tervezett és a teljesített feladatok összhangját.

D.) EGYÉB
1.) A polgármester minden hó első szerdán 9 – 12,00 óráig tart fogadónapot.
2.) A köztisztviselők névre szóló munkaköri leírás alapján látják el feladatukat.
3.) A munkakörre vonatkozó részletes leírások a jelen SZMSZ mellékletét képezik.
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4.) Az SZMSZ-t kapja: a Fegyverneki
Polgármesteri
Hivatal
valamennyi
köztisztviselője a képviselőtestületi jóváhagyást követő 30 napon belül.
5.) A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. sz.
melléklete tartalmazza a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó köztisztviselői
munkakörök meghatározását.

IV. fejezet
A Polgármesteri Hivatal munkaidőkeretére, munkaidő beosztására és munkavégzésére
vonatkozó szabályai
A./ A Polgármesteri Hivatal munkarendje
1.) A Polgármesteri Hivatalnál a munkaidő heti 40 óra
hétfőtől csütörtökig 730 – 1600 óráig
pénteken
730 – 1330 óráig
2.) A munkaközi szünet naponta 30 perc, melyet munkaidőn belül kell
kiadni.
3.) A munkaközi szünet ideje alatt telefonügyeletet biztosítani kell.
4.) Hétköznap munkaidőn kívül, pihenő- és ünnepnapokon, munkaszüneti
napokon családi eseményekhez kapcsolódó anyakönyvi, katasztrófa
körébe eső államigazgatási szolgáltatások az igényeknek megfelelően
láthatók el.
Az ügyfél mulasztása esetén azonban ugyanezen rendezvényt a
következő alkalommal munkaidőben kell megtartani.
B./ Az ügyfélfogadás rendje
hétfőn:
kedden:
szerdán:
csütörtökön:
pénteken:

8 – 1200 és
13 - 1600 óráig
00
8 – 12 óráig
8 – 1200 és
13 – 1630 óráig
ügyfélfogadás nincs
8 – 1200 óráig tart.

C./A munkavégzésre vonatkozó szabályok
1.) A köztisztviselő köteles a munkaköri leírásában foglalt feladatokat
maradéktalanul ellátni.
2.) Ügyfélfogadási idő alatt az ügyfelek ügyeit maradéktalanul el kell látni.
Ha az illetékes ügyintéző távol van (pl.: szabadság, táppénz, stb.), a
helyettesítéseket biztosítani kell. E célból a munkaköri leírások
tartalmazzák a helyettesítések rendjét.
3.) A köztisztviselő ügyfélfogadási időben nem hagyhatja el Polgármesteri
Hivatal helyiségét, ügyfélfogadási időn kívüli munkaidőben pedig csak
Polgármesteri Hivatal ügyek intézésére hagyhatja el Polgármesteri
Hivatal helyiségét.
4.) Ügyfélfogadási időn kívül csak rendkívüli esetben végezhető
ügyintézés, amikor a vidékről érkező ügyfeleket és a pénztári
befizetéseket kell biztosítani.
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D.) Az SZMSZ mellékletei
Az ágazati jogszabályokban elrendelt SZMSZ mellékleteit a polgármester és a jegyző
adja ki.
E.) Értekezletek rendje
1. A jegyző hetente tart vezetői értekezletet a polgármester és a csoportvezetők
részvételével. A vezetői megbeszélésen a polgármester és a jegyző által esetenként
megbízott más személyek is részt vesznek.
2. A jegyző és a csoportvezetők szükség szerint tartanak feladategyeztető
megbeszéléseket.
3. A polgármester és a jegyző a hivatal köztisztviselői részére szükség szerint, de évente
legalább egy munkamegbeszélést hív össze. A munkamegbeszélés csak rendkívüli
esetben eshet egybe ügyfélfogadási idővel.
4. A csoportok hetente adatszolgáltatást készítenek főbb tevékenységükről.

-.-.-.-.-.-.-

A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
……/2013.(III.28.) sz.határozattal jóváhagyott 1. sz. melléklete
Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó köztisztviselői munkakörök meghatározásáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. Törvény pontjaira figyelemmel
Fegyverneki Polgármesteri Hivatalnál a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséggel járó munkaköröket az alábbiak szerint tünteti fel:
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a.) A 2007. évi CLII. Törvény 5. § (1) bek. ca) pontja alapján
évente vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett:
1. települési menedzser
b.) A 2007. évi CLII. Törvény 5. § (1) bek. cb) pontja alapján kétévente
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett:
Igazgatási csoport
1. csoportvezető
2. szoc.pol.ügyintéző
3. igazgatási ügyintéző
4. igazgatási ügyintéző
5. építésügyi ügyintéző
6. igazgatási ügyintéző
Pénzügyi csoport
1. csoportvezető
2. ügyintéző I.főkönyvi könyv.I.
3. ügyintéző II. könyvelő
4. ügyintéző III.főkönyvi könyvelő II.
5. ügyintéző V. adóügyi üi.I.
6. ügyintéző VI.adóügyi üi.II.
7. pénzügyi szervező
c.) A 2007. évi CLII. Törvény 5. § (1) bek. cc) pontja alapján ötévente
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett:
1. jegyző

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai ülésére
a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
Tisztelt Képviselőtestület!
A vízmű kiválása miatt szükséges módosítani a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Fentiek miatt javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:
………/2013.(III.28.) sz.

határozati javaslat:

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 9. § (1) bekezdésének a.) pontja,
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.11.)
Korm.rend. 13. § (1) bekezdése alapján 2013. január 1-i hatálybalépéssel a melléklet
szerint jóváhagyja.
2.) Ezzel egyidejűleg a 228/2009.(XI.26.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott és a
3/2010.(I.28.), a 27/2011.(II.24.) és a 93/2011.(V.26.) sz. határozattal módosított
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzata hatályát veszti.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal

Fegyvernek, 2013. március 19.

Tatár László
Polgármester

Melléklet
FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.) Az intézmény megnevezése:

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

2.) Az intézmény székhelye, címe: 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 175.
3.) Az intézmény működési területe:
3.1.) Fegyvernek nagyközség közigazgatási területe
3.2.) Örményes község közigazgatási területe (belvízöblözet üzemeltetés, települési
szilárd és folyékony hulladék begyűjtése és szállítása)
3.3.) Törökszentmiklós város közigazgatási területe (halászati tevékenység,
belvízöblözet üzemeltetés)
3.4.) Nagykörű község közigazgatási területe (halászati tevékenység, erdőgazdálkodás,
belvízöblözet üzemeltetés)
3.5.) Tiszabő község közigazgatási területe (belvízöblözet üzemeltetés, települési
szilárd és folyékony hulladék begyűjtése és szállítása)
3.6.) Kenderes Város közigazgatási területe (belvízöblözet üzemeltetés)
3.7.) Kengyel Község közigazgatási területe (szilárd hulladék begyűjtése, szállítása)
3.8.) Kuncsorba Község közigazgatási területe (települési folyékony és szilárd
hulladék begyűjtése és szállítása)
3.9.) Tiszapüspöki Község közigazgatási területe (települési folyékony és szilárd
hulladék begyűjtése és szállítása)
3.10.)Tiszatenyő Község közigazgatási területe (települési folyékony és szilárd
hulladék begyűjtése és szállítása)
4.) A költségvetési szerv besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.
 A mezőgazdaság, egyéb (szakfeladat) előirányzatokat az éves költségvetésben
elkülönítetten kell jóváhagyni, melyről elkülönítetten kell beszámolni az éves
zárszámadás keretében.
 A jóváhagyott előirányzaton belüli gazdálkodásért a költségvetési szerv
vezetője (intézményvezető) a felelős, a szakmai és telephelyi feladatok
ellátásáért a részlegvezető felelős, az intézményvezető irányítása mellett.
 Gazdálkodási jogköre szerint: bankszámlával rendelkező önállóan működő
költségvetési szerv
- Érdekeltsége szerint:
maradvány érdekeltségű
- Bérgazdálkodása szerint:
nem önálló bérgazdálkodó
5.) Alapítói jogokkal felruházott irányító, fenntartó és felügyeleti szerv:
5.1.) neve:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
5.2.) székhelye:
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

6.) Létrehozásáról szóló határozat (alapító okirat azonosítója): 156/1992.(XII.17.) sz. önk.
határozat
7.) Alapító okirat kelte és alapítás időpontja:

1992. december 17.

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény által ellátandó és a szakfeladat
rend szerint (szakfeladat számmal és megnevezéssel) besorolt alaptevékenységek
felsorolását az intézmény Alapító Okirata tartalmazza.
8.) A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. Szabad kapacitását
alaptevékenysége körében hasznosítja.
9.) Feladatellátást szolgáló vagyon:
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: az intézmény elhelyezésére szolgáló épületek,
építmények, a működéshez szükséges tárgyi és egyéb ingó vagyontárgyak valamint az
éves költségvetésben biztosított pénzeszközök.
A törzsvagyont az intézmény részére ingyenesen biztosítja Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzata (leltár szerint). A gépjárműveket az intézmény Alapító Okirata
tartalmazza.
10.) Vagyon feletti rendelkezési jog:



Tulajdonos:
Használója:



Közös tulajdon: Halászat:



Fegyvernek: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény (Fegyvernek közigazgatási területén)
Gépjárművek
tekintetében
üzembentartó:
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény

Használója:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata,
Törökszentmiklós Város Önkormányzata,
Nagykörű Község Önkormányzata
Nagykörűi MgRt.
Magyar Állam
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény

11.) Egyéb előírások:
a.)
b.)
c.)
d.)

Nyilvántartási szám:
Költségvetési számlaszáma:
ÁFA alanyisága:
Adószáma:

413679
11745066-15413673
ÁFA körbe tartozó
15413673-2-16

A Polgármesteri Hivataltól átvett szakfeladatok tekintetében a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézményt a Polgármesteri Hivatal jogutódjaként kell tekinteni.

II. fejezet
A FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRE, TAGOZÓDÁSÁRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK
1.) SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, VEZETÉSE
Az intézmény élén az intézményvezető áll, beosztása igazgató
Egyéb önálló szervezeti egységet irányító vezetői beosztások:
részlegvezetők.
INTÉZMÉNYVEZETŐ
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI RÉSZLEG
részlegvezető
csoportvezető /lakatos/
festő-mázoló
asztalos
kőműves I-II.
segédmunkás I-IV.
egyéb fizikai I-IV.
halászati őr
temetőőr I.
telepőr (üres).
villanyszerelő
műszaki előadó

1 fő
17,25 fő

GAZDASÁGI RÉSZLEG
részlegvezető
pénzügyi előadó I.
pénzügyi előadó II.
pénztáros
gazdasági előadó I.
gazdasági előadó II.

6 fő

MEZŐGAZDASÁGI RÉSZLEG
Részlegvezető(külsős munkavállaló)
növénytermesztőgépész
egyéb fizikai I-IV./traktorosok/

7 fő

Összesen:

31,25 fő

2.) Az intézményvezető, részlegek, részlegvezetők és ügyintézők feladatai
2.1.)

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ FELADATAI


Az intézményt az intézményvezető vezeti, aki felelős az intézmény
munkájáért, az ott folyó tevékenységért, a tulajdon védelméért. Az
intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogkört a polgármester







2.2.)

gyakorolja. Az intézményvezetőt Fegyvernek Önkormányzat
Képviselő-testülete nevezi ki.
Az intézményvezető felelős az intézményre vonatkozó szabályok
betartásáért.
Irányítja, összehangolja, ellenőrzi az intézmény feladatköréhez
tartozó szakmai, gazdasági, munkákat.
Ellátja az intézmény működéséhez kapcsolódó jogszabályokban és
testületi határozatokban meghatározott feladatokat.
Kezdeményezi az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatának,
valamint
a
működéssel
összefüggő
jogszabályokban előírt szabályzatok és azok mellékleteinek
módosítását.
Értékeli az intézmény szakmai és gazdasági munkáját.

A RÉSZLEGEK FELADATAI

2.2.1.) TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI RÉSZLEG

















Ellátja a település bel- és külterületi belvízelvezető rendszerének
üzemeltetésével kapcsolatos teendőket.
Az üzemeltetési feladatokat a kiadott vízjogi üzemeltetési
engedélyek és üzemeltetési szabályzatok figyelembe vételével
végzi.
A Holt-Tisza üzemeltetési, hasznosítási feladatainak ellátása
Vízkárelhárítási feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és
tervek figyelembe vételével.
Mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítása.
Piaci-vásári tevékenység
Települési hulladékkezelési feladatok (kommunális hulladék
begyűjtés, -szállítás, építési-bontási hulladékkezelés) ellátása
hulladékkezelési engedélyben foglaltak alapján
Közutak üzemeltetése, karbantartása
Erdőgazdálkodási feladatok ellátása
Katasztrófavédelmi feladatok ellátása
Sportlétesítmény működtetése
Temető fenntartási és üzemeltetési feladatok, temetkezési feladatok
ellátása
Zöld területek fenntartása
Mezőőri tevékenység irányítása
Beruházások, fejlesztések bonyolítása, irányítása, ellenőrzése
Önkormányzati lakások és bérlemények hasznosítása, üzemeltetése

2.2.2.) GAZDASÁGI RÉSZLEG




Költségvetés készítéséhez az intézmény által ellátott szakfeladatok
megtervezése
Az év közben szükségessé váló költségvetési előirányzatok
módosítására javaslatot tesz
Kötelezettség vállalás, megrendelések készítése
















Számlázással kapcsolatos feladatok ellátása
Vagyongazdálkodással,
üzemeltetéssel
és
nyilvántartással
kapcsolatos feladatok ellátása.
Pénztárosi teendők ellátása a vonatkozó szabályzatnak megfelelően
Kintlévőségek kezelése
Számlák nyilvántartása
Gondnoki teendők ellátása
Leltározással kapcsolatos feladatok ellátása
Iktatási, irattározási feladatok ellátása
Hús értékesítéssel kapcsolatos gazdasági feladatok.
Temetkezési szolgáltatással kapcsolatos gazdasági feladatok ellátása
Önkormányzati lakások és bérlemények hasznosítása üzemeltetése
Önkormányzati
Ingatlanok,
épületek
műszaki
adatainak
nyilvántartása, nyomon követése
Nyilvántartások vezetése, adatgyűjtések készítése, statisztikai
jelentések a feladatellátást érintő jogszabályok által előírt
adatszolgáltatások elvégzéséhez.
Települési szennyvízkezelési feladatok ellátása

2.2.3.) MEZŐGAZDASÁGI RÉSZLEG



2.3.)

Növénytermesztési feladatok ellátása
Mezőgazdasági gépek és eszközök üzemeltetésével
karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása

és

A RÉSZLEGVEZETŐK FELADATAI

2.3.1.) TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI RÉSZLEGVEZETŐ
















Felelős a Fegyvernek település közigazgatási területén, Fegyverneki
Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény, telephelyein az alábbi
feladatok ellátásáért, az ott folyó tevékenységért, a tulajdon
védelméért, az intézményre vonatkozó szabályok betartásáért az
intézményvezető irányítása mellett:
Közterület fenntartásával kapcsolatos feladatok irányítása
Közutak kezelésével kapcsolatos feladatok irányítása
Gazdálkodik a rendelkezésre álló fizikai munkaerővel
Végzi az ár- és belvíz védelmi feladatok irányítását
Elvégezteti a csapadékvíz elvezető rendszer karbantartását,
Környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok
Piaci-vásári tevékenységgel kapcsolatos feladatok
Halgazdálkodással kapcsolatos feladatok
Erdészeti feladatok ellátása (kitermelés, telepítés, működtetés
Elvégzi a közcélú munka irányításának szakmai felügyeletét
Mezőőri tevékenység irányítása
Út- járdaépítéssel kapcsolatos feladatok irányítása
Közműépítéssel kapcsolatos feladatok irányítása





Önkormányzat által végzett beruházásokkal kapcsolatos feladatok
irányítása.
Önkormányzati
lakások
fenntartásával,
felújításával,
karbantartásával kapcsolatos feladatok irányítása
Köztemetők fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok
irányítása

2.3.2. GAZDASÁGI RÉSZLEGVEZETŐ








Felelős a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézménynél
az alábbi feladatok ellátásáért intézményvezető irányítása mellett:
Az intézmény gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi
fegyelem megtartásáért,
Az intézmény éves költségvetésének összeállításával és
végrehajtásával, adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok
Felel a tevékenységi körébe tartozó költséghelyek dologi
előirányzatának célszerű felhasználásáért, az éves tervben
meghatározott feladatok szakszerű végrehajtásáért,
Figyelemmel kíséri a költséghelyek felhasználását, és amennyiben
gazdálkodást akadályozó tényezőt tár fel, azt jelzi az
intézményvezetőnek,
Szervezi az intézmény gazdasági, pénzügyi feladatait az intézményi
szakfeladatok tekintetében.
Irányítja az önkormányzat rendelkezése szerint az intézmény
selejtezési és leltározási feladatait.

2.3.3. ) MEZŐGAZDASÁGI RÉSZLEGVEZETŐ
 Felelős a Fegyvernek település közigazgatási területén a
mezőgazdasági feladatok ellátásáért, az ott folyó tevékenységért, a
tulajdon védelméért, az intézményre vonatkozó szabályok
betartásáért az intézményvezető irányítása mellett:
 Termesztéstechnológiai műveleteket tervez, számításokat végez
 Talaj előkészítést végeztet
 Növénytermesztéssel kapcsolatos feladatok irányítása (tervezés,
végrehajtás)
 Koordinálja az eszközök és gépek üzemeltetésével és
karbantartásával kapcsolatos feladatokat.
2.4.) AZ ÜGYINTÉZŐK ÉS EGYES MUNKAKÖRÖK FELADATAI
A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézményben foglalkoztatottak
feladatait a munkaköri leírás tartalmazza részletesen.
3.) A helyettesítések rendje
Az intézményvezetőt távolléte esetén a gazdasági részlegvezető helyettesíti. A
gazdasági részlegvezető és az intézményvezető együttes távolléte esetén a
helyettesítést a településüzemeltetési és beruházási részlegvezető látja el.”

III. fejezet
1.) IKTATÁS
A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény ügyiratainak iktatása
elektronikusan, a Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatalában történik.

2.) BÉLYEGZŐK HASZNÁLATA
2.1.)

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény bélyegzője ruggyanta
bélyegző, melynek felirata:
„FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 175.
Adószám: 15413673-2-16”

2.2.)

A bélyegző használatára a kiadmányozással rendelkező érdemi ügyintézést
végző dolgozó jogosult, aki felelős annak jogszerű használatáért.

2.3.)

A bélyegzőket évente egy alkalommal a gazdasági részlegvezető ellenőrzi.

3.) PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI ELLENŐRZÉS
A Polgármesteri Hivatal ellenőrzési terv szerint végzi a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény belső pénzügyi, gazdasági ellenőrzését.

4.) VAGYONNYILATKOZAT TÉTELI KÖTELEZETTSÉG
4.1.) Az intézményben a 2007.évi CLII. tv. 5.§ (1) ca alapján évente vagyonnyilatkozat
tételre kötelezett:
- igazgató
4.2.) Az intézményben a 2007.évi CLII. tv 5. § (1) cb alapján kétévente
vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek:
- részlegvezetők
- pénztáros
- pü. előadó II.

5.) EGYÉB
Az SZMSZ-t kapja: a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény valamennyi
dolgozója a képviselőtestületi jóváhagyást követő 30 napon belül.

IV. fejezet
A FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
MUNKAIDŐKERETÉRE, MUNKAIDŐ BEOSZTÁSÁRA ÉS
MUNKAVÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYAI
1.) A FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY MUNKARENDJE
1.1.)

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény a munkaidő heti 40 óra
hétfőtől péntekig
7,30 – 16,00 óráig

1.2.)

A munkaközi szünet naponta 30 perc, melyet munkaidőn kívül kell kiadni.

1.3.)

A munkaközi szünet ideje alatt telefonügyeletet biztosítani kell.

1.4.)

Hétköznap munkaidőn kívül, pihenő- és ünnepnapokon, munkaszüneti
napokon az intézmény szolgáltatási körébe tartozó feladatok az igényeknek
megfelelően láthatók el.

2.) AZ ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8.00 – 12.00 és 13.00 - 16.00 óráig
8.00 – 12.00 óráig
8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 óráig
ügyfélfogadás nincs
8.00 – 12.00 óráig

3.) A MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
3.1.)
3.2.)

3.3.)

3.4.)

A közalkalmazott köteles a munkaköri leírásában foglalt feladatokat
maradéktalanul ellátni.
Ügyfélfogadási idő alatt az ügyfelek ügyeit maradéktalanul el kell látni. Ha az
illetékes ügyintéző távol van (pl.: szabadság, táppénz, stb.), a helyettesítéseket
biztosítani kell. E célból a munkaköri leírások tartalmazzák a helyettesítések
rendjét.
A közalkalmazott ügyfélfogadási időben nem hagyhatja el az intézmény
helyiségét, ügyfélfogadási időn kívüli munkaidőben pedig csak hivatalos
ügyek intézésére hagyhatja el az intézmény helyiségét.
Ügyfélfogadási időn kívül csak rendkívüli esetben végezhető ügyintézés,
amikor a vidékről érkező ügyfeleket és a pénztári befizetéseket kell biztosítani.

4.) AZ SZMSZ MELLÉKLETEI
1.sz. melléklet:

A dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatása

5.) ÉRTEKEZLETEK RENDJE
5.1.)

Az intézményvezető évi 1 alaklommal, valamint szükség esetén összevont
értekezletet tart az intézmény dolgozói részére.

5.2.)
5.3.)

Az intézményvezető a részlegek vezetőivel hetente az utolsó munkanapon
vezetői értekezletet tart.
A részlegek hetente írásban adatszolgáltatást készítenek főbb
tevékenységükről, mely az egyes részlegek működésével kapcsolatos
feladatokra terjed ki.
-.-.-.-.-.-.-

FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZDÉLKODÁSI INTÉZMÉNY
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK
1.sz. melléklete
A dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatása
I.
1.)

A munkáltatói kölcsön igénylése, elbírálása, megállapodás megkötése
1/a.

A közalkalmazottak munkáltatói kölcsön igényüket a polgármesternek juttatják el,
aki dönt a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül dönt a kérelmekről. A
közalkalmazott az intézménynél fennálló munkaviszony ideje alatt lakáscélú
támogatást csak egy ízben igényelhet.

1/b.

A munkáltatói kölcsönre való javaslattételnél és a kijelölésnél a kérelmező
munkavégzését, lakáskörülményeit, a lakásigényének mértékét, jövedelmi, vagyoni
és szociális helyzetét figyelembe kell venni.
A kölcsön összegének megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a kérelmező
milyen visszafizetési feltételeket tud vállalni.

1/c.

A kérelemnek tartalmaznia kell: (1. sz. melléklet)
– a lakáscélú támogatás formáját,
– az igényelt kölcsön összegét,
– törlesztési időt, módját,
– vásárlás esetén a megvásárolni kívánt lakás helyét (cím),
– lakásépítés (bővítés) helyét, a jogerős építési engedély meglétét,
– a kérelmező személyi adatait, családi, szociális helyzetét, köztisztviselői
jogviszony kezdetét, foglalkozását, lakáskörülményeit,
– házastárs személyi adatait,
– pénzügyi források részletezését,
– kérelem indoklását.

2.)

A polgármester döntése alapján az a.) pontban írt határidőt követő 8 napon belül a
Polgármesteri Hivatal utalja ki a támogatást.

3.)

A polgármester a munkáltatói
megállapodást köt. (2. sz. melléklet)

kölcsönben

részesített

dolgozóval

írásbeli

4.)

A munkáltatói kölcsön összege után az OTP (Takarékszövetkezet) kezelési költséget
számít fel, mely a dolgozót terheli. A kölcsön tartozás késedelmes visszafizetése
esetén a kamatfizetés tekintetében a Ptk.-ban foglaltak az irányadók.

5.)

A kölcsönt a közalkalmazottnak az OTP (Takarékszövetkezet) tartozásként írja elő. A
munkavállaló által teljesített visszafizetéseket a pénzintézet a „lakásépítési számlája”
javára a megállapodás szerint elszámolja.

6.)

A közalkalmazott tulajdonába kerülő lakás a ki nem egyenlített munkáltatói kölcsön
fedezetéül szolgál. Az ingatlan nyilvántartásba jelzálogjogot, és a követelések
megszűnéséig, illetve teljes visszafizetésükig fennálló elidegenítési és terhelési
tilalmat kell bejegyezni, melynek költségét külön-külön, eljáró szervenként
(pénzintézet, Földhivatal, Önkormányzat) a munkavállaló fizeti meg.

7.)

A lakást a tartozás fennállásának ideje alatt a kölcsönt engedélyező szerv
hozzájárulásával szabad elidegeníteni vagy megterhelni, elcserélni.

8.)

Ha a támogatásban részesült közalkalmazott a munkáltatói kölcsönnel épített, vásárolt
lakását a tulajdonába kerülő másik lakásra cseréli el, vagy adásvételi szerződéssel
szerez újabb tulajdonába kerülő
lakást, a kölcsön tartozást biztosító jelzálogjogot
a cserével, illetőleg adásvétellel megszerzett lakásra be kell jegyezni.
II.
A munkáltatói kölcsön jogcíme, feltételei átvállalása, a megállapodás
megszegésének következményei

1.)

Az éves költségvetési rendeletben biztosított lakásépítési alapból kölcsön nyújtható a
forrás erejéig:
a.)
b.)

c.)

Fegyvernek közigazgatási területén (belterületén) lévő lakás vásárlásához,
lakásépítéshez, a használatbavételi engedély kiadása előtt.
A tulajdonába kerülő lakás építéséhez, újjáépítéséhez és vásárlásához,
cseréjéhez, tekintet nélkül arra, hogy a lakást kitől és milyen formában
vásárolja.
Az önálló lakást eredményező emeletráépítéshez, tetőtér beépítéshez, a nem
lakás céljára szolgáló helyiségek lakássá történő átalakításához, toldalék
építéséhez, szoba, fürdőszoba, egyéb lakóhelyiség ki- és átalakításához.
Korszerűsítéshez (pl. víz-, gáz bekötés), homlokzat felújításhoz.
Új munkavállalónak a korábbi munkáltató szervnél még ki nem egyenlített
kölcsöne kiváltására, törlesztésére.

2.)

A munkáltatói kölcsön mértéke: a szociálpolitikai kedvezménnyel csökkentett építési
költség, vételár 30 %-a, legfeljebb 180.000.- Ft.

3.)

A támogatásban részesült közalkalmazott a munkáltatói kölcsönnel terhelt lakást
elidegenítheti, ha a fennálló kölcsön tartozását egy összegben az adásvételi szerződés
megkötésével egyidőben kifizeti.

4.)

Házassági vagyonközösség megszüntetése vagy elhalálozás esetén, ha a kölcsönben
részesültnek kiskorú gyermekei vannak, a munkáltatói kölcsön tartozás megtérítését –
a munkáltató szerv hozzájárulása esetén – a lakásban maradó, kölcsön támogatásban
nem részesült, a kölcsönt nyújtó munkáltató szervvel munkaviszonyban nem álló
házastárs, valamint a kiskorú gyermek gyámja átvállalhatja.

5.)

Ha a munkáltatói kölcsönben részesült munkavállaló a megállapodásban vállalt
kötelezettségét megszegi vagy közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, a
polgármester köteles a ki nem egyenlített kölcsönt megvonni, a kifizetett támogatást
egy összegben visszakövetelni. A visszakövetelt összeg után a Ptk-ban foglalt kamatot
kell a kölcsön megvonásának időpontjától kezdődően megfizettetni.

6.)

Nincs helye a munkáltatói kölcsön egy összegben való visszakövetelésének, ha a
közalkalmazott jogviszonya öregségi és rokkantsági nyugdíjazás miatt szűnik meg.
III.
Munkáltatói kölcsön törlesztése, kedvezmények megadásának feltételei

1.)

A közalkalmazott a lakásépítési, vásárlási kölcsönt attól függően, hogy az építési
költségnek, illetve a lakás árának milyen hányadát teszi ki, felhasználhatja
a.) a saját erő összegének mérséklésére
b.) a kedvezményes kamatozású kölcsön csökkentésére
c.) a bankkölcsön csökkentésére.

2.)

A közalkalmazott a lakásépítési alapból nyújtott kölcsönt az OTP területileg illetékes
fiókja (Takarékszövetkezet) útján kamatmentesen, havi részletekben, a felek
megállapodásában meghatározott – legfeljebb a szerződés aláírásától számított 5 év
alatt köteles visszafizetni. A havi törlesztőrészletet a pénz felvételét követő hó első
napjától havi egyenlő részletben, tárgyhó 15-ig kell megfizetni.
Különösen indokolt esetben (pl. sorkatonai szolgálat teljesítése, gyermekgondozási
segély, gyermekgondozási díj, 6 hónapon túli betegség miatti keresőképtelenség és
egyéb rendkívüli családi körülmények miatt) legfeljebb másfél évre a törlesztés
szüneteltetése is engedélyezhető kérelemre. A törlesztés szüneteltetését a jegyző
engedélyezi és erről értesíti az OTP területileg illetékes fiókját
(Takarékszövetkezetet).”
-.-.-.-.-.-.-

A dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatása
1. sz. melléklete
KÉRELEM
a lakáscélú munkáltatói támogatáshoz
1.)Kérelmező neve:
_______________________________________________________________________
Szül.év, hó, nap:
________________________________________________________________________
Családi állapota:
________________________________________________________________________
2.)Lakcíme:
________________________________________________________________________
3.)Munkahelye:
________________________________________________________________________
4.) Foglalkozása:
________________________________________________________________________
5.) Közalkalmazotti jogviszony kezdete: _______________________________________
6.) Szociális helyzet, családtagok száma, lakáskörülményei, milyen jogcímen lakik a lakásban
(tulajdonos, családtag, stb.)
_______________________________________________________________________

7.) Házastárs neve, szül. év, hó,nap___________________________________________
8.) Lakáscélú támogatás formája: építés – vásárlás – bővítés – felújítás, korszerűsítés
9.) Megvásárolni kívánt lakóház címe, vételára:
_______________________________________________________________________
10) Építés (bővítés, felújítás)helye:___________________________________________
Jogerős építési engedély száma _____________________________________________
Várható bekerülési költség:_________________________________________________
10.) Igényelt kölcsön összege:_______________________________________________
Törlesztési idő, módja: ____________________________________________________
11.) Pénzügyi források részletezése: __________________________________________
12.) Indoklás:
_______________________________________________________________________

13.) Munkáltató javaslata: _________________________________________________
Kelt: ………………………..
__________________________
kérelmező aláírása

A dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatása
2. sz. melléklete
MEGÁLLAPODÁS
Lakáscélú munkáltatói támogatásra
Amely létrejött egyrészről Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata, mint munkáltató
képviseletében:
Másrészről .................................munkavállaló között lakásépítés, vásárlás, felújítás
(Fegyvernek, ..........................................u. .............. sz.) munkáltatói támogatásának nyújtása
és igénybevétele tárgyában, az alábbi feltételek mellett:
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata az intézményi tevékenység tartós és színvonalas
ellátásához szükséges személyi feltételek biztosítása érdekében kötelezettséget vállal arra,
hogy nevezett munkavállaló részére lakásépítési alapjából
.............,- Ft.
Azaz: ................... Ft. visszatérítendő kamatmentes lakásépítési (vásárlási, felújítási) kölcsönt
biztosít az OTP Kereskedelmi Bank Rt. Törökszentmiklós ügyrendjében meghatározott
szabályok szerinti lebonyolítással, 3 %-os kezelési költség felszámítása mellett. A kezelési
költség a munkavállalót terheli.
2. A munkáltató és munkavállaló hozzájárulást és megbízást adnak arra, hogy a ...................
Ft munkáltatói kölcsön biztosítására a jelzálogjogot az Országos Takarékpénztár és
Kereskedelmi Bank Rt. (székhely: 1876. Budapest, V. Nádor út 16., cégjegyzékszám: 0110-041585, törzsszám: 10537914) pénzintézet, illetve annak képviseletében eljáró OTP és
Kereskedelmi Bank Rt Törökszentmiklósi fiókja (cím: Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út
134/136.) saját nevében a Földhivatali ingatlan-nyilvántartás ........... hrsz. alatt felvett,
természetben a Fegyvernek, ..............................u......szám alatti ingatlanra a Fegyvernek
Nagyközség Polgármesteri Hivatal –munkáltató- (székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás
út 171.) javára az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztesse, illetve azt az OTP Bank Rt. által
vezetett számlán nyilvántartott kölcsön visszafizetésekor töröltesse, melynek díját különkülön, eljáró szervenként (pénzintézet, Földhivatal, Önkormányzat) a munkavállaló köteles
megfizetni. *2
Továbbá hozzájárulását adja a munkavállaló, hogy az ingatlan nyilvántartásba a követelés
megszűnéséig, illetve teljes visszafizetéséig elidegenítési és terhelési tilalom legyen
bejegyezve.

3. A kölcsön törlesztési ideje .......év. A kölcsön visszafizetését a pénz felvételét követően
...........-ig kell megkezdeni, havi egyenlő részletekben, tárgyhó 15-ig a pénzintézeten
keresztül.
4. A munkavállaló vállalja, hogy
a.) Közalkalmazotti jogviszonyát a kölcsön törlesztési időig fenntartja.
b.) A kölcsön tartozás fennállásáig az ingatlanra biztosítási kötelezettséget vállal.
5. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy az 1.) pontban jelzett összeg, illetve annak a
törlesztése után fennálló részét egy összegben vissza kell fizetnie:
a.) Közalkalmazotti jogviszonyát megszünteti, kivéve az öregségi és rokkantsági
nyugdíjazás miatti jogviszony megszűnés eseteit.
b.) A munkáltatói kölcsönnel terhelt lakást értékesíti, kivéve a megállapodás 6.)
pontjában foglaltakat.
6. A munkavállaló a munkáltatói kölcsönnel terhelt lakását a szabad forgalomban
elidegenítheti, ha a fennálló kölcsön tartozását egy összegben, az adásvételi szerződés
megkötésével egyidőben kifizeti.
7. A megállapodás 6.) pontjában felsoroltaktól eltérő esetekben a lakást a tartozás
fennállásának ideje alatt csak a támogatást nyújtó hozzájárulásával szabad elidegeníteni
vagy megterhelni, elcserélni.
8. Ha a munkavállaló a 7.) pont szerinti munkáltatói kölcsönnel épített, vásárolt lakását a
tulajdonába kerülő másik lakásra cseréli el, vagy adásvételi szerződéssel szerez újabb
tulajdonába kerülő lakást, a kölcsöntartozást biztosító jelzálogjogot – a cserével, illetőleg
adásvétellel – megszerzett lakásra be kell jegyezni.
9. A megállapodás módosításával, felbontásával, a kötelezettségek teljesítésével, annak
következményeivel kapcsolatos vitás ügyekben a munkaügyi vitákra vonatkozó szabályok
az irányadók.
A megállapodásban foglaltakat a felek helybenhagyólag aláírják.
Fegyvernek, 200... ................. .....

……………………………

……………………………..

munkavállaló

polgármester

Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat Polgármestere

Örményes Község Önkormányzat
Polgármestere

Kuncsorba Község
Önkormányzat Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete és Kuncsorba Község Képviselő-testülete 2013. március 28-ai együttes ülésére a Csorba Mikro-térségi
Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatói állásának pályázati kiírásáról
Tisztelt Képviselő-testületi Tagok!
A Fegyvernek-Örményes Kuncsorba települések önkormányzatának képviselő-testületei által 2007. július 1-i
hatállyal közösen fenntartott intézmény, Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
igazgatójának 5 éves kinevezési határideje 2013. június 30-ával megszűnik, ezért pályázatot kell kiírni a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/B. § (1) bekezdése szerint a magasabb vezető
beosztás ellátására. 2013. július 1-től a fenntartó önkormányzatoknak.
A magasabb beosztás ellátására való megbízás 5 évre adható. (Kjt. 23. § (3) bekezdés)
Az intézményvezetői megbízás feltételei:
a.) legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a
szociális, egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat, (Korm.rend. 3. § (3) bek.)
b.) az intézményben fennálló határozatlan időre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. (Kjt. 20/B. § (1) bek.)
c.) szociális szakvizsga letételére köteles 2 éven belül, amennyiben nem rendelkezik azzal. (1/2000.(I.07.)
SZCSM rendelet 6. §)
A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:
a.) az intézményvezetői megbízás feltételeinél leírtakat,
b.) a munkahely és a beosztás megjelölését,
c.) a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát,
d.) a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját,
e.) a megbízás feltételeit (pl. iskolai végzettség)
f.) a pályázat elbírálásához szükséges kiegészítő feltételeket (pl. tudományos tevékenység, idegen nyelv
ismerete, szakmai gyakorlat)
g.) a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat (pl. pótlék, szolgálati lakás)
h.) a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi követelményeire
vonatkozó szabályokat,
i.) a pályázat elbírálásának határidejét.
A pályázati felhívást az Emberi Erőforrások Minisztériuma hivatalos lapjában kell közzétenni. (Korm.rend.
1/A. § (6) bek.)
Javaslom előnyként meghatározni a már meglévő szociális szakvizsgát.
A fenti jogszabályi előírások figyelembevételével javaslom a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ igazgatói pályázat kiírását.
……./2013.(III.28.) sz.

önkormányzati határozati javaslat:

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatói pályázat kiírásáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, Örményes Község Önkormányzat
Képviselő-testülete és Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak
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jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. § (2) bekezdése és ennek végrehajtására kiadott
257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet értelmében az alábbi pályázatot írja ki:





Munkahely: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyvernek,
Felszabadulás út 173.
Beosztás: igazgató
Megbízás időtartama: 5 év, 2013. július 1-től 2018. június 30-ig.
A megbízás feltételei:
- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a
gyermekvédelem, a szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat, és
- az intézményben fennálló határozatlan időre szóló kinevezés
- előnyt jelent már meglévő szociális szakvizsga



Juttatások:
- a Kjt. besorolás szerinti alapilletmény + vezetői pótlék 250 %,
- szükség esetén szolgálati lakás.



A pályázathoz mellékelni kell:
- a pályázó szakmai életrajzát
- vezetési programot
- a végzettséget igazoló oklevél másolatot
- erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje: a közzétételtől számított 30 nap.
Az elbírálásának határideje: 2013. június 30.
A pályázat benyújtásának helye: Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
A pályázati kiírást az Emberi Erőforrások Minisztériuma lapjában kell közzétenni.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Fürj Jánosné Örményes alpolgármestere
3.) Rédai János Kuncsorba polgármestere
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
6.) Képviselőtestületek tagjai

Fegyvernek, 2013. március 11.

Tatár László
Polgármester

Fürj Jánosné
alpolgármester

Rédai János
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
Tel: 56/556-010
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére a V.Ö. Egyesített Gyógyító
Megelőző Intézet támogatásáról.
Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Juhász Enikő Törökszentmiklós város polgármestere azzal a kéréssel fordult a törökszentmiklósi
kistérség önkormányzatihoz, hogy pénzügyi forrásokkal támogassák a Törökszentmiklós város által
működtetett Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet 2013. évi működését.
A 2013. évi működéshez összesen 6,9 millió Ft önkormányzati támogatásra van szükség a területei
ellátási kötelezettség által lefedett nyolc település részéről.
A támogatás kérő levél alapján Törökszentmiklósra lakosonként 200 Ft/év, a többi településre
lakosonként 145 Ft/év támogatási összeg jut.
A támogatás kérő levél mellékleteként megküldött kimutatás szerint Fegyvernek esetében
Törökszentmiklós város által elvárt 2013. évi támogatás 992.000 Ft.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 8/2013.(III.14.) számú rendeletével elfogadott 2013. évi
költségvetése 47,487 millió Ft hiányt tartalmaz, melynek forrása egyelőre bizonytalan. Az elvárt
támogatás ezt az összeget növelné.
Mindezek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni
és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
…………./2013.(III. 28.) sz. határozati javaslat
V.Ö. Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet támogatásáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.)
alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésének forráshiányára
való tekintettel nem tudja támogatni a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített
Gyógyító Megelőző Intézet 2013. évi működését.
2.) A költségvetési hiány rendezését követően a kérdést újra napirendre tűzi.

Erről értesül:

1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Dr. Juhász Enikő Törökszentmiklós Város polgármestere

Fegyvernek, 2013. március 21.

/:Tatár László:/
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai ülésére
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési tervének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §-a az alábbiakat írja elő:
(1) A Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott ajánlatkérők - kivéve a XIV.
Fejezet szerint eljáró ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során az
ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a költségvetési év elején, legkésőbb március
31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv)
kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az
ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.
Fentiek alapján kérem a 2013. évi közbeszerzési terv vizsgálatát.
A terv az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést
tárgyalja meg, s a határozati javaslatban foglaltakat hagyja jóvá.
………/2013.(III.28.) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési tervének elfogadására
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési Tervét a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
Fegyvernek, 2013. március 22.
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai ülésére
a „Kistérségi Start mintaprogram – Mezőgazdasági és Téli valamint egyéb értékteremtő
közfoglalkoztatási projektelem” árubeszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásról
Tisztelt Képviselő-testület!
A „Kistérségi Start mintaprogram – Mezőgazdasági és Téli valamint egyéb értékteremtő közfoglalkoztatási
projektelem” megvalósításához szükséges eszközök, anyagok, berendezések beszerzése a közbeszerzési törvény
hatálya alá tartozó beszerzés.
Az árubeszerzés becsült értéke 16.935.435.-Ft. A becsült érték alapján a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény Harmadik rész nemzeti értékhatárt elérő, a Kbt. 122. § (7) szerinti hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos eljárás lefolytatása indokolt.
A Közbeszerzési Szabályzatunk V. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK
FELADATAI ÉS HATÁSKÖREI 3. francia bekezdése az alábbiakat rögzíti:
A Képviselő Testület feladata az eljárást megindító hirdetmények elfogadása, kivéve a hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos eljárásokat, ahol ez a Polgármester feladata.
Előzőek alapján fenti eljárás kapcsán a Polgármesternek van feladata, azonban a Kistérségi Startmunka program
teljeskörű és komplex átláthatósága okán tájékoztató jelleggel a Képviselőtestület rendelkezésére bocsátom a
tárgyalásos eljárás elfogadott ajánlattételi felhívását.
Az ajánlattételi felhívás az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést tárgyalja meg, s a
határozati javaslatban foglaltakat hagyja jóvá.
………./2013.(III.28.) sz.

határozati javaslat:

A „Kistérségi Start mintaprogram – Mezőgazdasági és Téli valamint egyéb
közfoglalkoztatási projektelem” árubeszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásról

értékteremtő

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a/ pontja
alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kistérségi Start mintaprogram –
Mezőgazdasági és Téli valamint egyéb értékteremtő közfoglalkoztatási projektelem” megvalósítására
vonatkozó a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Harmadik rész nemzeti értékhatárt elérő,
a Kbt. 122. § (7) szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Közbeszerzési Szabályzat
alapján a Polgármester által elfogadott ajánlattételi felhívását megismerten azt tudomásul vette.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
Fegyvernek, 2013. március 22.
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai ülésére
a „Kistérségi Start mintaprogram – BELVÍZ projektelem” árubeszerzésére vonatkozó
közbeszerzési eljárásról
Tisztelt Képviselő-testület!
A „Kistérségi Start mintaprogram – BELVÍZ projektelem” megvalósításához szükséges eszközök,
anyagok, berendezések beszerzése a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzés.
Az árubeszerzés becsült értéke 7.840.423.- Ft. A becsült érték alapján – az egybeszámítási indokokra
tekintettel - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Második rész VI. fejezet szerinti a
nemzeti értékhatárt elérő, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyílt eljárás lefolytatása
indokolt.
A Közbeszerzési Szabályzatunk V. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ
SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS HATÁSKÖREI 3. francia bekezdése az alábbiakat rögzíti:
A Képviselő Testület feladata az eljárást megindító hirdetmények elfogadása, kivéve a hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárásokat, ahol ez a Polgármester feladata.
A forrásokra vonatkozóan az XI-M-007/5250-4/2013-1607 sz. hatósági szerződés szerint a források
rendelkezésre állnak.
Előzőek alapján a tárgyi eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása a Képviselőtestület feladata.
Az ajánlattételi felhívás az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést tárgyalja
meg, s a határozattervezetben foglaltakat hagyja jóvá.
………/2013.(III.28.) sz.

határozati javaslat:

A „Kistérségi Start mintaprogram – BELVÍZ projektelem” árubeszerzésére vonatkozó
közbeszerzési eljárásról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kistérségi Start mintaprogram –
BELVÍZ projektelem” megvalósítására vonatkozó a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
Második rész VI. fejezet szerinti a nemzeti értékhatárt elérő, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja
alapján lefolytatott nyílt eljárás ajánlattételi felhívását elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
Fegyvernek, 2013. március 22.

Tatár László
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai ülésére a
„Kistérségi Start mintaprogram – MEZŐGAZDASGI FÖLDÚT projektelem” árubeszerzésére
vonatkozó közbeszerzési eljárásról
Tisztelt Képviselő-testület!
A „Kistérségi Start mintaprogram – MEZŐGAZDASGI FÖLDÚT projektelem” megvalósításához szükséges
eszközök, anyagok, berendezések beszerzése a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzés.
Az árubeszerzés becsült értéke 13.170.329.- Ft. A becsült érték alapján a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény Második rész VI. fejezet szerinti a nemzeti értékhatárt elérő, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja
alapján nyílt eljárás lefolytatása indokolt.
A Közbeszerzési Szabályzatunk V. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK
FELADATAI ÉS HATÁSKÖREI 3. francia bekezdése az alábbiakat rögzíti:
A Képviselő Testület feladata az eljárást megindító hirdetmények elfogadása, kivéve a hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos eljárásokat, ahol ez a Polgármester feladata.
A forrásokra vonatkozóan az XI-M-007/5250-4/2013-1607 sz. hatósági szerződés szerint a források
rendelkezésre állnak.
Előzőek alapján a tárgyi eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása a Képviselőtestület feladata.
Az ajánlattételi felhívás az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést tárgyalja meg, s a
határozati javaslatban foglaltakat hagyja jóvá.
……../2013.(III.28.) sz.

határozati javaslat:

A „Kistérségi Start mintaprogram – MEZŐGAZDASGI FÖLDÚT projektelem” árubeszerzésére
vonatkozó közbeszerzési eljárásról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja
alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kistérségi Start mintaprogram –
MEZŐGAZDASÁGI FÖLDÚT projektelem” megvalósítására vonatkozó a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény Második rész VI. fejezet szerinti a nemzeti értékhatárt elérő, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja
alapján lefolytatott nyílt eljárás ajánlattételi felhívását elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
Fegyvernek, 2013. március 22.

Tatár László
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai ülésére
a „Kistérségi Start mintaprogram – KÖZÚT projektelem” árubeszerzésére vonatkozó közbeszerzési
eljárásról
Tisztelt Képviselő-testület!
A „Kistérségi Start mintaprogram – KÖZÚT projektelem” megvalósításához szükséges eszközök, anyagok,
berendezések beszerzése a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzés.
Az árubeszerzés becsült értéke 48.110.649.- Ft. A becsült érték alapján a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény Második rész VI. fejezet szerinti a nemzeti értékhatárt elérő, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja
alapján nyílt eljárás lefolytatása indokolt.
A Közbeszerzési Szabályzatunk V. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK
FELADATAI ÉS HATÁSKÖREI 3. francia bekezdése az alábbiakat rögzíti:
A Képviselő Testület feladata az eljárást megindító hirdetmények elfogadása, kivéve a hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos eljárásokat, ahol ez a Polgármester feladata.
A forrásokra vonatkozóan az XI-M-007/5250-4/2013-1607 sz. hatósági szerződés szerint a források
rendelkezésre állnak.
Előzőek alapján a tárgyi eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása a Képviselő-testület feladata.
Az ajánlattételi felhívás az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést tárgyalja meg, s a
határozati javaslatban foglaltakat hagyja jóvá.
………./2013.(III.28.) sz.

határozati javaslat:

A „Kistérségi Start mintaprogram – KÖZÚT projektelem” árubeszerzésére vonatkozó közbeszerzési
eljárásról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja
alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kistérségi Start mintaprogram – KÖZÚT
projektelem” megvalósítására vonatkozó a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Második rész VI.
fejezet szerinti a nemzeti értékhatárt elérő, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján lefolytatott nyílt eljárás
ajánlattételi felhívását elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, szociális szervező
Fegyvernek, 2013. március 22.
Tatár László
polgármester

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
2013. március 28-i ülésére
a „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány” alapító okiratának módosításáról
Tisztelt Képviselőtestület!
A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata által létrehozott „Fegyvernek Művelt
Ifjúságáért Alapítvány” kuratóriumában az alábbi változások következtek be:
 Szilasi Péterné a kuratórium elnöke lemondott elnöki megbízatásáról 2012. július 9én,
 Barta Mihályné kuratóriumi tag, az alapítvány könyvelője 2012. július 5-én
lemondott,
 Kindert Ferencné kuratóriumi tag 2013. február 28-án lemondott.
Javasoljuk, hogy a kuratórium az alábbi összetételben működjön tovább:
 Elnöke:
Gábli Simonné Csík Ágnes Fegyvernek, Szivárvány út 14.
Tagjai:
Daku Mihályné (Ildiko Tessak, San Salvador delegáltja)
Fegyvernek, Marx K. út 2/b.,
Czifra Andrásné Fegyvernek, Damjanich J. út 12.
Sipos Miklós Jánosné Fegyvernek, József A. út 1.
Ollé Roland Fegyvernek, Hársfa út 5/c.
A kuratórium elnöke önállóan képviselheti az alapítványt. A bankszámla feletti
rendelkezéshez minden esetben Gábli Simonné Csík Ágnes kuratórium elnök és Daku
Mihályné kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges.
A módosító határozatot, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot és a
nyilatkozatokat megküldjük a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságnak nyilvántartásba
vétel céljából.
Javaslom a tisztelt Képviselőtestületnek, hogy a kuratórium, különösen a leköszönő tagok,
sokévi áldozatkész munkáját köszönje meg a mellékelt határozati javaslat szerint, melyet a
Fegyverneki Hírmondóban tegyünk közzé.
Fentiekre való tekintettel az Alapító Okirat módosítását az alábbi határozati javaslat szerint
indítványozom:
………………./2013. (III. 28.) sz. önkormányzati határozati javaslat
A „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány” alapító okiratának módosításáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a „Fegyvernek Művelt
Ifjúságáért Alapítvány” Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. A 7. pont hatodik bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„A kuratórium elnöke önállóan képviselheti az alapítványt. A bankszámla
feletti rendelkezéshez minden esetben Gábli Simonné Csík Ágnes
kuratórium elnök és Daku Mihályné kuratóriumi tag együttes aláírása
szükséges.”
2. Az alapító okirat 9. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész
kerül:
„9.) Az alapítvány kuratóriuma a tagok lemondása miatt módosul az
alábbiak szerint:”
Elnöke: Gábli Simonné Csík Ágnes Fegyvernek, Szivárvány út 14.
Tagjai: Daku Mihályné (Ildiko Tessak, San Salvador delegáltja)
Fegyvernek, Marx K. út 2/b.,
Czifra Andrásné Fegyvernek, Damjanich J. út 12.
Sipos Miklós Jánosné Fegyvernek, József A. út 1.
Ollé Roland Fegyvernek, Hársfa út 5/c.
Erről értesül:
1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Kuratórium tagjai
6.) Irattár
………………./2013. (III. 28.) sz. önkormányzati határozati javaslat
A „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány” tevékenységéről
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megköszöni a
„Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány” kuratóriumi tagjainak
áldozatkész munkáját, különös tekintettel a leköszönő elnök, Szilasi Péterné, és
a leköszönő Kindert Ferencné, ill. Barta Mihályné kuratóriumi tagok munkáját.
2. Az e határozat szerinti köszönetnyilvánítást a Fegyverneki Hírmondóban közzé
kell tenni.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Kuratórium tagjai
Irattár

Fegyvernek, 2013. március 25.
Készítette: Bognár Noémi

Tatár László
polgármester

………/2013.(III.28.)sz.

önkormányzati határozati javaslat

TTTKT tevékenységében való részvételről
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 30. napjával
kezdeményezi Törökszentmiklós Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás
megszüntetését.
2. Amennyiben a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás nem fogadja el
a társulás megszűnését, úgy Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kilép a társulásból.
3. A képviselő-testület hatályon kívül helyezi a TTTKT tevékenységében való
részvételről szóló 33/2013.(II.28.) sz. önkormányzati határozatot.

Erről értesül: 1.) TTTKT Törökszentmiklós
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselő-testület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2013. március 27.

Tatár László
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
E L Ő T E R J E S Z T É S
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-i ülésére az Orczy
Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat „ HATÁRTALANUL ”
program keretében elnyert pályázati összeg kiegészítésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat az előterjesztéshez
csatolt kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, melyben az elmúlt évhez hasonlóan 2013-ban is
100.000,-Ft támogatást kérnek tanulmányi kirándulás megvalósításához, mivel a pályázaton elnyert
összeg, valamint a tanulók által befizetett önrész nem fedezi a kirándulás költségeit.
A 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletben elkülönített forrás ilyen célra nem szerepel.
Mivel a kiránduláson résztvevő gyermekek túlnyomórészt hátrányos helyzetű tanulók,
javasoljuk, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
8/2013.(III.14.) rendelet 7.§. (5) bekezdésében meghatározott (A szociális ellátások szabályozásáról
szóló – többször módosított – 7/1996.(IV.6.) önkormányzati rendelet 4. §. (3) bek. b.) pontja alapján
adható) átmeneti segély keret 2013. évre megállapított 600.000.-Ft-os előirányzatból e célra nyújtható
támogatás
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslattal támogassa az Intézmény
kérelmét.
………/2013.(III.29.)

sz. határozati javaslat:

Kötelezettségvállalás az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. által meghirdetett „Határtalanul”
program keretében szervezett tanulmányi kirándulás forrásainak kiegészítésére
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b./
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.)

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Orczy Anna Általános Iskola,
Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Orczy Anna és Móra Ferenc
tagintézmények részére 100. 000,- Ft támogatást nyújt a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit
Zrt. által meghirdetett „Határtalanul” program keretében szervezett tanulmányi kirándulás
költségeire, az átmeneti segélykeret forrásának terhére.

2.)

A támogatás kifizetése utólag, számla alapján történik.

Fegyvernek, 2013. március 26.

(: Tatár László :)
polgármester
E határozatról értesülnek:
1.) Képviselő-testület tagjai
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.)Ambrus Dénes Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Igazgatója
5.) Szatlóczki Edit a kirándulás szervezője
6.) Pénzügyi szervező
7.) Pénzügyi csoportvezető

A Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti
nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 122. §. (7) bekezdés a) pontjára tekintettel, a Kbt. 94-100. §
alapján szabályozott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására

I. FEJEZET
Ajánlattételi Felhívás

1) AJÁNLATKÉRŐ
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Típusa:
Azonosító:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
Felszabadulás út 171.
Fegyvernek
5231
Magyarország
+36 56/556-010
hivatal@fegyvernek.hu
+36 56/556-011
Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pont
AK15741

2) A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA, INDOKA
A Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti
nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 122. §. (7) bekezdés a) pontjára tekintettel, a Kbt. 94-100. § alapján
szabályozott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. A beszerzési eljárás típusának megállapítása
során a Startmunka 2013. évi projektjének XI-M-007/4943-2/2013-1607 számú módosított hatósági
szerződése szerinti beszerzés besült értéke: 16.935.435.- HUF.

3) A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA
Ajánlatkérő az ajánlattételhez Ajánlattételi Dokumentációt készített (jelen iratanyag II. szakasza) illetve
minden további szerződéses követelményt jelen felhívással egyidejűleg térítésmentesen küld meg
Ajánlattevők részére.

4) A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE
Az XI-M-007/4943-2/2013-1607 azonosító számú pályázati konstrukció alapján "Kistérségi Start
mintaprogram – Mezőgazdasági és Téli valamint egyéb értékteremtő közfoglalkoztatási
projektelem” elnevezésű projekt megvalósítása árubeszerzés megvalósításával az alábbi ajánlati részek
alapján:
1. ajánlati rész: Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz
1. téli munkaruha
40 db
2. nyári munkaruha
40 db
3. esőkabát
40 db
4. munkavédelmi bakancs
40 pár
5. védőkesztyű
200 pár

2. ajánlati rész: Kis értékű tárgyi eszköz
1. lapát
2. gereblye
3. villa
4. kasza
5. fenőkő
6. kapa
7. vödör
8. locsolókanna
9. talicska
3. ajánlati rész: Nagy értékű tárgyi eszköz
1. pótkocsi
2. öntözőberendezés
3. rakodógép
4. hagyma/burgonya kiemelő
4. ajánlati rész: Vetőanyagok, magok
1. burgonya vetőgumó
2. vöröshagyma vetőmag
3. zöldségfélék vetőmag
4. fokhagyma vetőmag
5. fűszerpaprika vetőmag
6. őszi búza vetőmag
7. őszi árpa vetőmag
8. kukorica vetőmag
5. ajánlati rész: Növényvédelmi szerek
1. gombaölő szer
2. lombtrágya
3. növény védőszer

80
40
80
40
200
80
20
20
5

db
db
db
db
db
db
db
db
db

1
1
1
1

db
db
db
db

30
7,5
5
100
10
1 025
1 020
5

q
kg
kg
kg
kg
kg
kg
zsák

40 l
50 l
22,5 l

6. ajánlati rész: Állatbeszerzés
1. szürke marha
2. mangalica
3. rackajuh

20 db
40 db
30 db

7. ajánlati rész: Irodatechnika
1. adminisztrációs-csomag

1 db

8. ajánlati rész: Üzemanyag, kenőanyag
1. kenőolaj
2. üzemanyag

200 l
3474 l

9. ajánlati rész: Téli- és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás építőanyagai
1. építőanyag-csomag
1 db

Fő szójegyzék (CPV)
Fő tárgy
16.00.00.00 - 5
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió

□
□
□
□

Kiegészítő szójegyzék
□□.□□.□□.□□-□

Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
/Egyéb

X
X
□
□
□
□

Szolgáltatás
□
Szolgáltatási kategória
□□
(az 1-27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
□

□

5) A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA
Árubeszerzési szállítási szerződés az XI-M-007/4943-2/2013-1607 azonosító számú pályázati konstrukció
alapján "Kistérségi Start mintaprogram – Mezőgazdasági és Téli valamint egyéb értékteremtő
közfoglalkoztatási projektelem” elnevezésű projekt megvalósítására.

6) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK
Valamennyi ajánlati részre vonatkozóan egységesen
Az időtartam hónap(ok)ban:
□□□ vagy napokban: □□□ (a támogatási okirat kézhezvételétől számítva)
VAGY: kezdés
□□□□/ □□/□□ (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés
2013/06/30 (év/hó/nap)

7) A TELJESÍTÉS HELYE
5231 Fegyvernek, belterület

NUTS-kód

HU322

8) AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE
A szállított termékek vagy szolgáltatások ellenértékét Ajánlatkérő az igazolt és szerződésszerű teljesítést
követően, hibátlan és hiánytalan módon benyújtott számla ellenében, a számla kézhezvételét követően a
Kbt. 130. § (3) bek. a) pontja alapján teljesíti átutalással. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A kifizetés során
figyelembe kell venni az alábbi vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is:
• 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet,
• Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. §.
A számlák benyújtására és teljesítésére a Támogató vonatkozó végrehajtási rendeleteit figyelembe kell
venni, melynek megismerését Ajánlattevőnek önkéntesen vállalnia szükséges. A Kbt. 130-131 §-ban
meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek erről nem vagy eltérően állapodtak meg.

9) TÖBBVÁLTOZATÚ ÉS RÉSZAJÁNLATTÉTELI LEHETŐSÉGEK
Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat lehetőségét kizárja, a részekre történő ajánlattételt egy vagy több
ajánlati részre vonatkozóan engedélyezi.

10) AZ AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSE
Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 71. § (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatású ajánlat kiválasztása.

11) KIZÁRÓ OKOK ÉS MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDJAI
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan

gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésben, illetve a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)-d)
megjelölt kizáró okok fennállnak. Továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56.§
(2) bekezdésében megjelölt kizáró okok fennállnak.
Igazolás módja:
Ajánlattevőnek, alvállalkozónak és az alkalmasság igazolásában részt venni kívánt gazdasági szereplőnek
nyilatkoznia kell a Kbt. 122.§ (1) bekezdésének megfelelően a fenti kizáró okok fenn nem állásáról, a Kbt.
56.§ (1) bekezdés kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 2.§ i)pont ib) alpontja és
4.§ f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az ajánlattevő ajánlatában csak nyilatkozatot
köteles benyújtani arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem
tartozik az 56. (1).§ szerinti kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni/az eljárásban
megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát csatolni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d)
szerinti kizáró okok hatálya alá. A nyilatkozatra vonatkozó előírásokat a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 10.§ a) és b) pontja tartalmazza.
Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező választása szerint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a-d) pont
vonatkozásában az alábbiak szerint jogosult igazolni alkalmasságát:
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt.
57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat
mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról,
hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá.

12) AKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK, IGAZOLÁSI MÓDOK, ADATOK
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
P1: A Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. c)
pontja alapján csatolja az előző évre (2011. lezárt üzleti évre) vonatkozóan, teljes - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak. Fentieket a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdése szerint is lehet
igazolni.
Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező árbevételi adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi
formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e
pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő
által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1: Alkalmatlan a gazdasági szereplő, ha az előző lezárt üzleti évre (2011. év) vonatkozóan teljes - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összességében az 1 millió forintot és ugyanezen időszakban a
közbeszerzés tárgyából az - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele (árubeszerzési szolgáltatás,
áruszállítás) összesen a 2011. évben a nettó 100.000.- forintot nem éri el.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
M1: A Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (a) bek. a)
pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év
legjelentősebb a minimumkövetelmények körében meghatározott szállításainak ismertetését. Az előzőek
teljesítését a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés alapján - Kbt. Harmadik Része szerint

lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással illetve a 310/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdése szerint - lehet igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1: Alkalmatlan, ha nem rendelkezik a vizsgált időszakban befejezett a jelen közbeszerzési eljárás
tárgyának megfelelő szállítási referenciával a következők szerint:
1. ajánlati rész: munkaruha, védőruha tárgy szerint nettó 350.000.- HUF
2. ajánlati rész: kis értékű tárgyi eszköz tárgy szerint nettó 300.000.- HUF
3. ajánlati rész: nagy értékű tárgyi eszközök tárgy szerint nettó 3.000.000.- HUF
4. ajánlati rész: vetőanyagok, magok tárgy szerint nettó 500.000.- HUF
5. ajánlati rész: növényvédelmi szerek tárgy szerint nettó 200.000.- HUF
6. ajánlati rész: állatbeszerzés tárgy szerint nettó 2.000.000.- HUF
7. ajánlati rész: irodatechnikai eszközök tárgy szerint nettó 100.000.- HUF.
8. ajánlati rész: üzemanyag, kenőanyag tárgy szerint nettó 600.000.- HUF.
. ajánlati rész: téli munka építőanyagai tárgy szerint nettó 300.000.- HUF
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
A bemutatásnál minden esetben elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú
referenciákra. A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
(követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni
az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és c) pontja alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés
szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
• ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a
szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen
nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
• a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglaltakon túl – akkor is, ha az
ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát,
amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő
mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy
hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

13) AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐK
Tekintettel a Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra, valamint tekintettel a szerződés tárgyára, a
benyújtandó ajánlat összetettségére, valamint az ajánlattevők, részvételre jelentkezők által benyújtandó
dokumentumok körére az ajánlattételi határidő: 2013. év április hó 5. pénteki napja 9:00 óra

14) AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK ADATAI
Hivatalos név:
Székhely:
Személyes benyújtás:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
polgármesteri titkárság
Magyarország 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Schultz Ferencné kapcsolattartónál fenti címadatok alatt

15) AZ AJÁNLAT NYELVE
Tekintettel a Kbt. 2. § (6) bekezdésére az eljárás nyelve: magyar.

16) AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS KÖRÜLMÉNYEI
Intézményi épület:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Helyiség az épületben:
Időpontja:
Jelen lévők:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Felszabadulás út 171.
Fegyvernek
5231
Magyarország
Földszinti tanácsterem
2013. év április hó 5. pénteki napja
Időpont: 9:00 óra
A Kbt. 62. § (2) bek. szerint lehetnek jelen

17) AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG
Tekintettel a Kbt. 96. § (4) bekezdésére az ajánlati kötöttség mértéke: a tárgyalások befejezésétől
számított 30 nap

18) AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ MEGKÜLDÉSE
2013. év március hó 26. keddi napján elektronikus (e-mail) formátumban valamint szükséges
esetben személyes átadással, futárral megküldve.

19) AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÉKOK
Ajánlatkérő a Kbt. 59. § (1) bek. szerinti ajánlati biztosíték adásához nem köti az ajánlattételt.
A szerződéses kötelezettségek teljesítésére Ajánlatkérő szerződést biztosító mellék-kötelezettségeket állapít
meg az alábbiak szerint:
- Teljesítési határidőre vonatkozó kötbér:
Késedelmi kötbér. Mértéke a nettó ajánlati ár 0,5%-a/nap, maximum 20 % mértékben
Hibás teljesítési kötbér. Mértéke a hibásan teljesített feladat nettó vállalási árának 20 %-a.

20) A PROJEKT FORRÁSÁNAK MEGJELÖLÉSE
Az XI-M-007/4943-2/2013-1607 azonosító számú pályázati konstrukció alapján "Kistérségi Start
mintaprogram – Mezőgazdasági projektrész” alapján BM forrásból.

21) A KBT. 96. § (1) BEK. SZERINTI KIEGÉSZÍTÉS
a) a tárgyalásos eljárás jogcíme:
a Kbt. 122. §. (7) bekezdés a) pontjára tekintettel történik
b) a tárgyalás lefolytatásának menetét és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:
Az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott és alkalmasnak minősített ajánlattevőkkel tárgyal a szerződés
feltételeiről. Ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az
ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen
szerződést. Ajánlatkérő egyfordulós tárgyalást folytat le, tehát egy alkalommal, ajánlattevőnként egyenként
tárgyal, időben az ajánlatok benyújtásának fordított sorrendjében. Egy ajánlattevővel folytatott tárgyalásra
fordítható maximális idő: 20 perc, így a tárgyalások lezárásának legkésőbbi időpontja: 2013. év április hó
11. csütörtöki napja 16:00 óra.
Ajánlatkérő meghatározása szerint a Kbt. 97. § (2) bekezdés a) és b) pontjára figyelemmel valamennyi
bírálati résszempont tekintetében lehet tárgyalni, mely tárgyalás során a vállalások mértéke képezi a
tárgyalások alapját. Az ajánlatkérő minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, és azt a tárgyalás
befejezését követő két munkanapon belül minden, az adott tárgyaláson részt vett ajánlattevőnek alá kell
írnia, és részükre egy példányt át kell adni, vagy két munkanapon belül kell megküldeni.
c) az első (egyetlen) tárgyalás időpontja:
2013. év április hó 11. csütörtöki napja

Időpont: 10:00 órától 16:00 óráig (maximum)

22) EGYÉB FELTÉTELEK
1. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § alapján és módon hiánypótlást biztosít.
2. Az ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bek. szerint csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén- az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
Ajánlatkérő jelzi, hogy jogosult a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel szerződést kötni.
3. Közös ajánlattétel esetén a részletes konzorciális megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a közös
ajánlattétel formájának, a részesedés mértékének feltüntetésével, a vezető (képviselő cég)
megjelölésével, a feladatok megosztásának ismertetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges
felelősséget vállalnak jelen közbeszerzés tárgyának megvalósításáért. Közös ajánlattétel esetén az
ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 25. §-ában foglalt feltételeknek
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozatát
az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt.40. § (1) a)-b) pontjai tekintetében megjelölő
nyilatkozatát az alábbiak vonatkozásában:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező)
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
6. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra
vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. Ha nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, erről is
nyilatkoznia kell.
7. Ajánlattevő ajánlatában az üzleti titokkal kapcsolatban köteles nyilatkozni a Kbt. 80. §-a szerint
(nemleges nyilatkozat is csatolandó).
8. Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint ajánlatában csak
nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet
nem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.
9. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem kérheti azon tények, adatok igazolását, illetve az
ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a
tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló,
elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult. Amennyiben az ajánlattevő
a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván
tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik
tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy
adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági
vagy közhiteles nyilvántartás elektronikus elérhetősége. Ajánlatkérő a cégkivonat tekintetében elfogad
közhiteles nyilvántartási utalást.
10. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az összegezés megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt.
77. §-a szerint.
11. Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő dokumentumok egyszerű
másolatban is benyújthatók.
12. Az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi XCIX. törvény 6. §-a alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy
a 2011. évi XCIX. törvény 6. § (1) bekezdés szerinti tilalom fennáll-e az ajánlattevővel szemben.
Amennyiben ez a tilalom azért nem áll fenn, mert az ajánlattevő a 2011. évi XCIX. törvény 6. § (2)
bekezdés szerinti munkabéremelést teljesítette, ezt ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatával köteles
igazolni.
13. Az eljárásban való részvétel minden költsége az ajánlattevőt/alvállalkozót/gazdasági szereplőt terheli,
az semmilyen jogcímen nem hárítható át az ajánlatkérőre.

14. Az ajánlatokat egy eredeti és egy – az eredetivel mindenben megegyező fekete/fehér - másolati
példányban, példányonként külön fűzve, zárt, sértetlen borítékban kell benyújtani.
A csomagolásra rá kell írni: "Kistérségi Start mintaprogram – Mezőgazdasági projektrész”
valamint „Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése előtt!”. A postán
feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon az előzőeken kívül fel kell tüntetni: „Iktatóban nem
bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó”. A példányokon az „eredeti” és” másolat”
kifejezéssel kell utalni az iratcsomag formátumára. A csomagolásra (boríték) fel kell vezetni Ajánlattevő
nevét, címét.
15. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatások kérésére vonatkozó Kbt. 45. § (1) bekezdés utalása szerinti
ésszerű határidő tekintetében az ajánlattételi határidőt megelőző 3 napot tartja elfogadhatónak.
16. Fordítás: az idegen nyelven benyújtott iratok esetében az idegen nyelvű irattal együtt annak a 24/1986.
(VI. 26.) MT rendelet szerinti hiteles magyar fordítását is csatolni kell.
17.) Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (6) bekezdés rendelkezése alapján az írásbeli összegezés megküldése napját
követő tíz napos időtartam lejártát követő napon köt szerződést, kivéve a Kbt. 124. § (8) bekezdés a)
pontja szerinti esetben.
18.) A komplett műszaki dokumentációban szereplő konkrét típusokra történő hivatkozás csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést
elfogad. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek kell megfelelően igazolnia az ajánlatban (a 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3)-(5) bekezdésének megfelelően).
19.) Az eljárás és megvalósítás során a közreműködőknek előtérbe kell helyezni az elektronikus
kommunikációt.
20.) A kivitelezés kapcsán Ajánlatkérő egyértelmű elvárása a „zöld” beszerzés megvalósítása, így
Ajánlattevőknek eleget kell tenniük a zöld beszerzés elvárásainak, többek között a beépített anyagok,
szerkezetek újrahasznosítási körülményeknek való megfeleléssel, a másodnyersanyagnak meg kell
felelnie
az
építési
nyersanyagokkal
szemben
támasztott
követelményeknek.
Ajánlatkérővel/Megrendelővel történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az
elektronikus utat kell előnyben részesítenie az Ajánlattevőnek/Vállalkozónak. A szerződés teljesítése
során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó
verziók kerülnek kinyomtatásra.
21.) A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi korlátozás
nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez,
továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
Képviselőtestülete által 2011. szeptember 29. napján kiadott 145/2011.(IX.29.) sz. alapító
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak
szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat megnevezése „TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS
BÖLCSŐDE ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN”-ről „ALAPÍTÓ
OKIRAT”-ra módosul.
2.) Az alapító okiratot elfogadó és az azt módosító határozatszámok törlésre kerülnek.
3.) Az alapító okirat jogszabályi hivatkozási szövegrész az alábbira módosul:
„Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.)
EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:”
4.) Az alapító okirat 1.) pontja az alábbiak szerint módosul:
1.) Költségvetési szerv:
Megnevezése:

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde”

5.) Az alapító okirat 2.) pontja törlésre kerül, helyébe az alábbi 2.) pont lép:
„2.) Székhelye:
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 88.”
6.) Az alapító okirat 3.) pontja 4.) pontra, 4.) pontja 5.) pontra, 5.) pontja 10.) pontra, 6.)
pontja 12.) pontra, 7.) pontja 14.) pontra, 8.) pontja15.) pontra, 9.) pontja 16.) pontra,
10.) pontja 17.) pontra, 11.) pont törlésre kerül, 12.) pontja 18.) pontra, 13.) pontja 19.)
pontra módosul.
7.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 3.) ponttal:
3.) Telephelyei:
a.) Tagintézmények megnevezése, címe:
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Újtelepi Óvodája
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.)

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődéje
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.)
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 144.)
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvodája
(Fegyvernek, Damjanich u. 107.)
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui Óvodája
(Fegyvernek, Ady E. u. 53.)
b.) Egyéb telephelyek címe: ----„
8.) Az alapító okirat 4.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„4.) Közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
tv., valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt
feladatok végrehajtása.”
9.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 6.) ponttal:
„6.) Államháztartási szakágazati besorolása
Alapvető szakágazat:
851020

óvodai nevelés

További szakágazat:
562900
829900
889110
889109

Egyéb vendéglátás
Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Bölcsődei ellátás
Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások”

10.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 7.) ponttal:
„7.) Alaptevékenység államháztartási szakfeladat-rend szerinti besorolása:
„562912
562917
562920
811000
841907
851011
851012
889101
890441
890442

Óvodai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Építmény üzemeltetés
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Bölcsődei ellátás
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása”

11.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 8.) ponttal:
„8.) Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
-

óvodai nevelés,
a többi gyerekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése”

12.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 9.) ponttal:
„9.) Kötelezően előírt kiegészítő adatok:
Az intézmény finanszírozására és azok igénybevételére vonatkozóan a 2012. évi
CCIV. tv. 2. sz. melléklete tartalmaz kiegészítő adatokat, információkat.”
13.) Az alapító okirat 10.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„10.) Illetékessége, működése köre:
Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területe”
14.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 11.) ponttal:
„11.) Irányító szerv neve, székhelye:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,
523 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.”
15.) Az alapító okirat 12.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„12.) Alapító neve és székhelye:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,
523 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.”
16.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 13.) ponttal:
„13.) Fenntartó neve és székhelye:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,
523 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.”
17.) Az alapító okirat 14.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„14.) Gazdálkodási besorolása:
- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.”
18.) Az alapító okirat 15.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„15.) A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A közalkalmazottakról jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv. 23. §-a, valamint
a törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.(X.8.) korm.r. 5. §. (17) bek. alapján a
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatóját nyilvános pályázat
útján, az önkormányzat képviselő-testülete bízza meg határozott időtartamra a
vezetői feladatok ellátására.”
19.) Az alapító okirat 16.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„16.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti
közalkalmazotti jogviszony,
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszony,
valamint megbízásos jogviszony,
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény „
A

20.) Az alapító okirat 17.) pontja az alábbira módosul:
„17.) Az intézmény típusa:
- óvoda”
21.) Az alapító okirat 18.) pontja az alábbira módosul:
„18.) Maximális gyermeklétszám: 307 fő






Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Újtelepi Óvodája:
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája:
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvodája:
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui Óvodája:
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődéje:

100 fő
75 fő
70 fő
50 fő
12 fő

22.) Az alapító okirat 19.) pontja az alábbira módosul:
„19.) A feladatellátást szolgáló vagyon:
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Újtelepi Óvodája
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.)
2481 hrsz.. 4436 m2 össz.ter. 920 m2 beép.
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődéje
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.) 2482 hrsz. 913 m2 össz.ter.

124 m2 beép.

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 144.) 2569 hrsz. 2056 m2 össz.ter. 290 m2 beép.
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvodája
(Fegyvernek, Damjanich u. 107.)
282 hrsz. 1446 m2 össz.ter. 342 m2 beép.
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui Óvodája
(Fegyvernek, Ady E. u. 53.)
1808 hrsz. 4392 m2 össz.ter. 277 m2 beép.
23.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 20.) ponttal:

„20.) A vagyon feletti rendelkezés joga:
A költségvetési szerv elhelyezésére szolgáló az önkormányzat 100 %-os
tulajdonát képező épületek, építmények, tárgyi eszközök és egyéb ingó
vagyontárgyak használatát az önkormányzat képviselőtestülete ingyenesen
biztosítja az üzemeltetést ellátó óvoda részére.”
24.) Az alapító okirat
„Erről értesül: 1. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatója
2. ……
7. Örményes, Kuncsorba, Fegyvernek képviselő-testülete tagjai”
Szövegrész törlésre kerül.
25.) Az alapító okirat „ZÁRADÉK” helyébe az alábbi szöveg lép:
„Záradék
Jelen alapító okirat 2013. július 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 145/2011.(IX.29.) sz. 2011.
szeptember 29-én kelt egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
……./2013.(III.28.) sz. határozattal hagyta jóvá.
Fegyvernek, 2013. március 20.
(: Tatár László :)
Alapítói jogokat gyakorló irányító szerv
vezetőjének aláírása”

26.) Az alapító okirat 1., 2., és 3. sz. melléklete törlésre kerül.

ZÁRADÉK
Az alapító okirat módosítása 2013. július 1-én lép hatályba.
Az alapító okiratot módosító okiratot Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a ……../2013.(III.28.) sz. határozatával hagyta jóvá.
Fegyvernek, 2013. március 20.
P.H.

……………………………………
polgármester

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
Építési beruházás
X Árubeszerzés

Szolgáltatás megrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
Postai cím:
Felszabadulás út 171.
Város/Község:
Fegyvernek
Postai irányítószám: 5231
Ország:
HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Tatár László polgármester
Telefon:
+36 56 556-010
E-mail:
hivatal@fegyvernek.hu
Fax:
+36 56 556-010
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
X A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen
szerezhetők be:
X A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
X A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
X Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
X Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek

Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Árubeszerzési szállítási szerződés az XI-M-007/5250-4/2013-1607 azonosító számú pályázati konstrukció alapján
"Kistérségi Start mintaprogram – Belvíz projektelem” elnevezésű projekt megvalósítására
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás
megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
X Árubeszerzés
X Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:

Fegyvernek Nagyközség Közigazgatási területe
NUTS-kód: HU322
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
X A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Árubeszerzési szállítási szerződés az XI-M-007/5250-4/2013-1607 azonosító számú pályázati konstrukció alapján
"Kistérségi Start mintaprogram – Belvíz projektelem” elnevezésű projekt megvalósítására
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
16000000-5
További tárgyak:
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több
példányban is használható)

igen
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
X egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

1. ajánlati rész: Munkaruha, védőruha
munkaruha

40 db

esőkabát

40 db

munkavédelmi bakancs

40 pár

védőkesztyű

450 pár

gumicsizma

40 pár

arcvédő sisak

3 db

fülvédő

3 db

2. ajánlati rész: Kis értékű tárgyi eszköz
lapát

40 db

gereblye

40 db

villa

40 db

kasza

40 db

fenőkő

200 db

ásó

40 db

csákány

40 db

fejsze

40 db

keretes fafűrész

40 db

karos ágvágó

40 db

metszőolló

40 db

motoros fűkasza

3 db

3. ajánlati rész: Nagy értékű tárgyi eszköz
rézsűzúzó

1 db

ágaprító és kapcsolódó költségei

1 db

4. ajánlati rész: Üzemanyag, kenőanyag
kenőanyag

100 l

üzemanyag

4 800 l

5. ajánlati rész: Irodatechnika
adminisztrációs csomag

1 db

Ajánlattevők jogosultak valamennyi ajánlati rész valamennyi terméke tekintetében a megadottakkal egyenértékű terméket
vagy műszaki megoldást megajánlani.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 7.840.423.- Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció):
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható:
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további
szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2013/04/29 (év/hó/nap)
Befejezés 2013/12/31 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetében fizetendő, mértéke napi 0,5%, legfeljebb 20%
Meghiúsulási kötbér: a szerződésnek a nyertes ajánlattevőnek felróható okbeli meghiúsulása esetében a nettó
szerződéses ár 20%-a
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)

A szállítás ellenértékét Ajánlatkérő az igazolt és szerződésszerű teljesítést követően, hibátlan és hiánytalan módon
benyújtott számla ellenében, a számla kézhezvételét követően a Kbt. 130. § (3) bek. a) pontja alapján teljesíti
átutalással. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A kifizetés során figyelembe kell venni az alábbi vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseket is:
• 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet,
• Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. §.
A számlák benyújtására és teljesítésére a Támogató vonatkozó végrehajtási rendeleteit figyelembe kell venni, melynek
megismerését Ajánlattevőnek önkéntesen vállalnia szükséges. A Kbt. 130-131 §-ban meghatározott feltételek a
szerződésnek akkor is részei, ha a felek erről nem vagy eltérően állapodtak meg.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)

Nem követelmény
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésben, illetve a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)-d)
megjelölt kizáró okok fennállnak. Továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében
megjelölt kizáró okok fennállnak. Igazolás módja: Ajánlattevőnek, alvállalkozónak és az alkalmasság igazolásában részt
venni kívánt gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 122.§ (1) bekezdésének megfelelően nyilatkoznia kell a fenti
kizáró okok fenn nem állásáról, a Kbt. 56.§ (1) bekezdés kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 2.§
i)pont ib) alpontja és 4.§ f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az ajánlattevő ajánlatában csak nyilatkozatot
köteles benyújtani arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1)szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. (1).§ szerinti
kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni/az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát csatolni
köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt.
57. § (1) bekezdésének a) - d) szerinti kizáró okok hatálya alá. A nyilatkozatra vonatkozó előírásokat a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 10.§ a) és b) pontja tartalmazza.
Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező választása szerint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a-d) pont vonatkozásában az alábbiak
szerint jogosult igazolni alkalmasságát:
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok
hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint
az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a
Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

A 310/2011.(XII.23.) korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályok szerinti beszámolóját, amennyiben a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja
közzétételét. Később létrejött gazdasági szereplő esetében a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (1.
ajánlati rész: munkaruha, védőruha; 2. ajánlati rész: kis értékű tárgyi eszköz; 3. ajánlati rész: nagy értékű tárgyi
eszköz; 4. ajánlati rész: üzemanyag, kenőanyag; 5. ajánlati rész: irodatechnika;) származó árbevételről szóló
nyilatkozata. Amennyiben a beszámoló adatai a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők, a beszámolót
ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben csupán egy nyilatkozat csatolása szükséges erről a tényről, így a
310/2011.(XII.23.) korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja szerint a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben nem szükséges;
Az alkalmasság igazolásában részt venni kívánó gazdasági szereplő igazolásait kizárólag a Kbt. 55.§ (5) – (6) pontja
szerint fogadja el ajánlatkérő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan
a
szerződés
teljesítésére
az
ajánlattevő,
közös
ajánlattevők,
amennyiben
a legutolsó lezárt üzleti évben (2011. év) számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján a mérleg szerinti
eredménye negatív. Később létrejött gazdasági szereplő esetében működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (1.
ajánlati rész: munkaruha, védőruha; 2. ajánlati rész: kis értékű tárgyi eszköz; 3. ajánlati rész: nagy értékű tárgyi
eszköz; 4. ajánlati rész: üzemanyag, kenőanyag; 5. ajánlati rész: irodatechnika;) származó árbevétele érje el a nettó
100.000 forintot, mely árbevétel nem éri el a legalacsonyabb értékű beszerzés ajánlati részenkénti becsült értékének
50 %-át. Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevők egyikének az előírt alkalmassági feltételnek együttesen kell

megfelelniük a Kbt. 55.§ (4) bekezdésének megfelelően.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

a 310/2011.(XII.23.) korm. rendelet 15.§ (1) bekezdés a) pont előírásainak megfelelően az eljárást megindító felhívás
megküldésétől visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb, jelen közbeszerzés tárgya szerinti szállításainak
ismertetését részenkénti bontásban a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (5) bekezdése szerint meghatározott
formában.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő, közös ajánlattevő együttesen rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszaszámított
három éven belül összesen a jelen közbeszerzési eljárás tárgyának megfelelő szállítási referenciával a következők
szerint:
1. ajánlati rész: munkaruha, védőruha tárgy szerint nettó 600.000.- HUF
2. ajánlati rész: kis értékű tárgyi eszköz tárgy szerint nettó 800.000.- HUF
3. ajánlati rész: nagy értékű tárgyi eszköz tárgy szerint nettó 1.000.000.- HUF
4. ajánlati rész: üzemanyag, kenőanyag tárgy szerint nettó 1.000.000.- HUF
5. ajánlati rész: irodatechnika tárgy szerint nettó 100.000.- HUF
Az árbevételhez tartozó alkalmassági minimumkövetelmény nem éri el a legalacsonyabb értékű beszerzés ajánlati
részenkénti becsült értékének 50 %-át. A Kbt. 55.§ (4) bekezdés értelmében közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek a fenti alkalmassági követelménynek.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
X Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
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
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló 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
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás,
versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a
megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
X A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/04/16 (év/hó/nap ) Időpont: 10:30 óra
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 25400 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:

A dokumentáció ára bruttó 25.400 Ft, amely összeg befizetése ajánlatkérő 11745066 - 15409993 számú számlájára
átutalással kerülhet sor. Az átutalás mellett megjegyzésként kérjük feltüntetni: „Startmunka program 2013 - Belvíz.
A tételekről Ajánlatkérő számlát állít ki, melyet postai úton küld meg. Több rész megpályázása esetén is elég egyszer
befizetni a dokumentáció vételárát.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/04/16 (év/hó/nap) Időpont: 10:30 óra
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
Az EU következő hivatalos nyelve(i):
Egyéb:
X Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2013/04/16 (év/hó/nap) Időpont: 10:30 óra
Hely: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. – Polgármesteri Hivatal - földszinti tanácsterem
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kbt. 62.§ (2) bekezdése szerint
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás
tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott
esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott
esetben)

A dokumentációt ajánlatkérő az ellenszolgáltatás megfizetését követően az ajánlattevő külön igénybejelentésére,
elektronikus formában is az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja. Az igénybejelentést a hivatal@fegyvernek.hu e-mail
címre kell küldeni, feltüntetve az ajánlattevő pontos nevét, elérhetőségeit és kapcsolattartójának nevét.
A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell
vásárolnia.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése,
amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:

III.2.2. és III.2.3.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:

1) Az ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban, zárt borítékban (csomagban) egy eredeti és egy az eredetivel
mindenben megegyező fekete-fehér másolati példányban kell benyújtani. A csomagoláson a következő szöveget kell
feltüntetni: "Ajánlat – „Startmunka program 2013 - Belvíz. Kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor bontható
fel.”
2) Az ajánlatot roncsolás-mentesen nem bontható kötésben, oldal vagy lapszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva
kell beadni, minden nyilatkozatot az arra jogosult aláírásával kell ellátni!
3) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró, képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát, vagy az
ajánlatot aláíró személy aláírását igazoló okiratot másolati formában
4) Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 60.§ 5) bek.)
5) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőnek a Kbt. 60.§ (3) bekezdésre, Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) és b) pontra,
58.§ (3) bekezdésre vonatkozó nyilatkozatát. Amennyiben az ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, a nyilatkozatot
részenként kell megtennie!
6) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség Ajánlattevőt terheli.
7) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatot az ajánlattételi dokumentációban, illetve jelen felhívásban
meghatározott termékcsoportokra külön-külön, az adott termékcsoport egészére lehet benyújtani.
8) Irányadó idő: az ajánlati felhívásban és a dokumentációban valamennyi, órában megadott határidő magyarországi
helyi idő szerint értendő.
9) Ajánlattevő pénzügyi, gazdasági és műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeit a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
10) Ajánlatkérő a Kbt. 80.§ (4) bekezdés tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakot tekinti:· Hétfő-péntek 8.3015.30.
11) A Kbt. 36.§ (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is
benyújthatók.
12) A jelen eljárást megindító hirdetmény nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény az irányadó.
13) Ajánlatkérő a Kbt. 67.§ bekezdése szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget
14.) Ajánlatkérő a 18/2012.(IV.5.) BM rendelet 4.§ (2) bekezdése értelmében az ajánlattételi határidőt ezen
hirdetmény feladásától számított 15. napban határozta meg!
V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/03/28 (év/hó/nap)

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
Építési beruházás
X Árubeszerzés

Szolgáltatás megrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
Postai cím:
Felszabadulás út 171.
Város/Község:
Fegyvernek
Postai irányítószám: 5231
Ország:
HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Tatár László polgármester
Telefon:
+36 56 556-010
E-mail:
hivatal@fegyvernek.hu
Fax:
+36 56 556-010
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
X A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen
szerezhetők be:
X A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
X A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
X Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
X Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek

Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Árubeszerzési szállítási szerződés az XI-M-007/5250-4/2013-1607 azonosító számú pályázati konstrukció alapján
"Kistérségi Start mintaprogram – Közútfelújítási projektelem” elnevezésű projekt megvalósítására
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás
megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
X Árubeszerzés
X Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:

Fegyvernek Nagyközség Közigazgatási területe
NUTS-kód: HU322
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
X A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Árubeszerzési szállítási szerződés az XI-M-007/5250-4/2013-1607 azonosító számú pályázati konstrukció alapján
"Kistérségi Start mintaprogram – Közútfelújítási projektelem” elnevezésű projekt megvalósítására
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
16000000-5
További tárgyak:
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több
példányban is használható)

igen
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
X egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

1. ajánlati rész: Munkaruha, védőruha
munkaruha

175 db

esőkabát

175 db

munkavédelmi bakancs

112 pár

védőkesztyű

200 pár

2. ajánlati rész: Kis értékű tárgyi eszköz
lapát

89 db

ásó

89 db

csákány

89 db

3. ajánlati rész: Nagy értékű tárgyi eszköz
teherautó billenős 1,5 t

1 db

forgórakodó

1 db

aszfaltkeverő

1 db

aszfaltterítő

1 db

betondaráló

1 db

betonkeverő

1 db

betonelemgyártó

1 db

4. ajánlati rész: Útépítési alapanyag
bitumen emulzió
kőzúzalék
cement
sóder

20 t
440 t
88 t
680 m3

5. ajánlati rész: Üzemanyag, kenőanyag
kenőolaj
üzemanyag

250 l
10 000 l

Ajánlattevők jogosultak valamennyi ajánlati rész valamennyi terméke tekintetében a megadottakkal egyenértékű terméket
vagy műszaki megoldást megajánlani.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 48.110.649.- Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció):
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható:
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további
szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2013/04/29 (év/hó/nap)
Befejezés 2013/12/31 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetében fizetendő, mértéke napi 0,5%, legfeljebb 20%
Meghiúsulási kötbér: a szerződésnek a nyertes ajánlattevőnek felróható okbeli meghiúsulása esetében a nettó
szerződéses ár 20%-a

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)

A szállítás ellenértékét Ajánlatkérő az igazolt és szerződésszerű teljesítést követően, hibátlan és hiánytalan módon
benyújtott számla ellenében, a számla kézhezvételét követően a Kbt. 130. § (3) bek. a) pontja alapján teljesíti
átutalással. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A kifizetés során figyelembe kell venni az alábbi vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseket is:
• 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet,
• Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. §.
A számlák benyújtására és teljesítésére a Támogató vonatkozó végrehajtási rendeleteit figyelembe kell venni, melynek
megismerését Ajánlattevőnek önkéntesen vállalnia szükséges. A Kbt. 130-131 §-ban meghatározott feltételek a
szerződésnek akkor is részei, ha a felek erről nem vagy eltérően állapodtak meg.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)

Nem követelmény
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésben, illetve a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)-d)
megjelölt kizáró okok fennállnak. Továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében
megjelölt kizáró okok fennállnak. Igazolás módja: Ajánlattevőnek, alvállalkozónak és az alkalmasság igazolásában részt
venni kívánt gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 122.§ (1) bekezdésének megfelelően nyilatkoznia kell a fenti
kizáró okok fenn nem állásáról, a Kbt. 56.§ (1) bekezdés kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 2.§
i)pont ib) alpontja és 4.§ f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az ajánlattevő ajánlatában csak nyilatkozatot
köteles benyújtani arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1)szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. (1).§ szerinti
kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni/az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát csatolni
köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt.
57. § (1) bekezdésének a) - d) szerinti kizáró okok hatálya alá. A nyilatkozatra vonatkozó előírásokat a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 10.§ a) és b) pontja tartalmazza.
Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező választása szerint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a-d) pont vonatkozásában az alábbiak
szerint jogosult igazolni alkalmasságát:
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok
hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint
az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a
Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

A 310/2011.(XII.23.) korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályok szerinti beszámolóját, amennyiben a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja
közzétételét. Később létrejött gazdasági szereplő esetében a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (1.
ajánlati rész: munkaruha, védőruha; 2. ajánlati rész: kis értékű tárgyi eszköz; 3. ajánlati rész: nagy értékű tárgyi
eszköz; 4. ajánlati rész: útépítési alapanyagok; 5. ajánlati rész: üzemanyag, kenőanyag;) származó árbevételről szóló
nyilatkozata. Amennyiben a beszámoló adatai a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők, a beszámolót
ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben csupán egy nyilatkozat csatolása szükséges erről a tényről, így a
310/2011.(XII.23.) korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja szerint a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben nem szükséges;
Az alkalmasság igazolásában részt venni kívánó gazdasági szereplő igazolásait kizárólag a Kbt. 55.§ (5) – (6) pontja
szerint fogadja el ajánlatkérő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan
a
szerződés
teljesítésére
az
ajánlattevő,
közös
ajánlattevők,
amennyiben
a legutolsó lezárt üzleti évben (2011. év) számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján a mérleg szerinti
eredménye negatív. Később létrejött gazdasági szereplő esetében működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (1.
ajánlati rész: munkaruha, védőruha; 2. ajánlati rész: kis értékű tárgyi eszköz; 3. ajánlati rész: nagy értékű tárgyi
eszköz; 4. ajánlati rész: útépítési alapanyagok; 5. ajánlati rész: üzemanyag, kenőanyag;) származó árbevétele érje el a
nettó 250.000 forintot, mely árbevétel nem éri el a legalacsonyabb értékű beszerzés ajánlati részenkénti becsült
értékének 50 %-át. Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevők egyikének az előírt alkalmassági feltételnek együttesen
kell megfelelniük a Kbt. 55.§ (4) bekezdésének megfelelően.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

a 310/2011.(XII.23.) korm. rendelet 15.§ (1) bekezdés a) pont előírásainak megfelelően az eljárást megindító felhívás
megküldésétől visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb, jelen közbeszerzés tárgya szerinti szállításainak

ismertetését részenkénti bontásban a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (5) bekezdése szerint meghatározott
formában.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő, közös ajánlattevő együttesen rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszaszámított
három éven belül összesen a jelen közbeszerzési eljárás tárgyának megfelelő szállítási referenciával a következők
szerint:
1. ajánlati rész: munkaruha, védőruha tárgy szerint nettó 2.000.000.- HUF
2. ajánlati rész: kis értékű tárgyi eszköz tárgy szerint nettó 350.000.- HUF
3. ajánlati rész: nagy értékű tárgyi eszköz tárgy szerint nettó 10.000.000.- HUF
4. ajánlati rész: útépítési alapanyagok tárgy szerint nettó 4.000.000.- HUF
5. ajánlati rész: üzemanyag, kenőanyag tárgy szerint nettó 1.500.000.- HUF
Az árbevételhez tartozó alkalmassági minimumkövetelmény nem éri el a legalacsonyabb értékű beszerzés ajánlati
részenkénti becsült értékének 50 %-át. A Kbt. 55.§ (4) bekezdés értelmében közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek a fenti alkalmassági követelménynek.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
X Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
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
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló 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
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás,
versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a
megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
X A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/04/16 (év/hó/nap ) Időpont: 10 óra
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 25400 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:

A dokumentáció ára bruttó 25.400 Ft, amely összeg befizetése ajánlatkérő 11745066 - 15409993 számú számlájára
átutalással kerülhet sor. Az átutalás mellett megjegyzésként kérjük feltüntetni: „Startmunka program 2013 - Közút.
A tételekről Ajánlatkérő számlát állít ki, melyet postai úton küld meg. Több rész megpályázása esetén is elég egyszer
befizetni a dokumentáció vételárát.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/04/16 (év/hó/nap) Időpont: 10 óra
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
Az EU következő hivatalos nyelve(i):
Egyéb:
X Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2013/04/16 (év/hó/nap) Időpont: 10 óra
Hely: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. – Polgármesteri Hivatal - földszinti tanácsterem
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kbt. 62.§ (2) bekezdése szerint
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás
tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott
esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott
esetben)

A dokumentációt ajánlatkérő az ellenszolgáltatás megfizetését követően az ajánlattevő külön igénybejelentésére,
elektronikus formában is az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja. Az igénybejelentést a hivatal@fegyvernek.hu e-mail
címre kell küldeni, feltüntetve az ajánlattevő pontos nevét, elérhetőségeit és kapcsolattartójának nevét.
A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell
vásárolnia.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése,
amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők

hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:

III.2.2. és III.2.3.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:

1) Az ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban, zárt borítékban (csomagban) egy eredeti és egy az eredetivel
mindenben megegyező fekete-fehér másolati példányban kell benyújtani. A csomagoláson a következő szöveget kell
feltüntetni: "Ajánlat – „Startmunka program 2013 - Közút. Kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor bontható
fel.”
2) Az ajánlatot roncsolás-mentesen nem bontható kötésben, oldal vagy lapszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva
kell beadni, minden nyilatkozatot az arra jogosult aláírásával kell ellátni!
3) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró, képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát, vagy az
ajánlatot aláíró személy aláírását igazoló okiratot másolati formában
4) Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 60.§ 5) bek.)
5) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőnek a Kbt. 60.§ (3) bekezdésre, Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) és b) pontra,
58.§ (3) bekezdésre vonatkozó nyilatkozatát. Amennyiben az ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, a nyilatkozatot
részenként kell megtennie!
6) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség Ajánlattevőt terheli.
7) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatot az ajánlattételi dokumentációban, illetve jelen felhívásban
meghatározott termékcsoportokra külön-külön, az adott termékcsoport egészére lehet benyújtani.
8) Irányadó idő: az ajánlati felhívásban és a dokumentációban valamennyi, órában megadott határidő magyarországi
helyi idő szerint értendő.
9) Ajánlattevő pénzügyi, gazdasági és műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeit a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
10) Ajánlatkérő a Kbt. 80.§ (4) bekezdés tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakot tekinti:· Hétfő-péntek 8.3015.30.
11) A Kbt. 36.§ (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is
benyújthatók.
12) A jelen eljárást megindító hirdetmény nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény az irányadó.
13) Ajánlatkérő a Kbt. 67.§ bekezdése szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget
14.) Ajánlatkérő a 18/2012.(IV.5.) BM rendelet 4.§ (2) bekezdése értelmében az ajánlattételi határidőt ezen
hirdetmény feladásától számított 15. napban határozta meg!
V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/03/28 (év/hó/nap)

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
Építési beruházás
X Árubeszerzés

Szolgáltatás megrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
Postai cím:
Felszabadulás út 171.
Város/Község:
Fegyvernek
Postai irányítószám: 5231
Ország:
HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Tatár László polgármester
Telefon:
+36 56 556-010
E-mail:
hivatal@fegyvernek.hu
Fax:
+36 56 556-010
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
X A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen
szerezhetők be:
X A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
X A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
X Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
X Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek

Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Árubeszerzési szállítási szerződés az XI-M-007/5250-4/2013-1607 azonosító számú pályázati konstrukció alapján
"Kistérségi Start mintaprogram – Mezőgazdasági Földút projektelem” elnevezésű projekt megvalósítására
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás
megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
X Árubeszerzés
X Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:

Fegyvernek Nagyközség Közigazgatási területe
NUTS-kód: HU322
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
X A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Árubeszerzési szállítási szerződés az XI-M-007/5250-4/2013-1607 azonosító számú pályázati konstrukció alapján
"Kistérségi Start mintaprogram – Mezőgazdasági Földút projektelem” elnevezésű projekt megvalósítására
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
16000000-5
További tárgyak:
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több
példányban is használható)

igen
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
X egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

1. ajánlati rész: Munkaruha, védőruha
téli munkaruha

42 db

nyári munkaruha

42 db

esőkabát

42 db

munkavédelmi bakancs

42 pár

védőkesztyű

300 pár

2. ajánlati rész: Kis értékű tárgyi eszköz
lapát

40 db

gereblye

40 db

csákány

40 db

3. ajánlati rész: Nagy értékű tárgyi eszköz
autogréder

1 db

homlokrakodó

1 db

4. ajánlati rész: Üzemanyag, kenőanyag
kenőolaj
üzemanyag

150 l
5 000 l

5. ajánlati rész: Irodatechnika
adminisztrációs csomag

1 db

Ajánlattevők jogosultak valamennyi ajánlati rész valamennyi terméke tekintetében a megadottakkal egyenértékű terméket
vagy műszaki megoldást megajánlani.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 13.170.329.- Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció):
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható:
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további
szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2013/04/29 (év/hó/nap)
Befejezés 2013/12/31 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetében fizetendő, mértéke napi 0,5%, legfeljebb 20%
Meghiúsulási kötbér: a szerződésnek a nyertes ajánlattevőnek felróható okbeli meghiúsulása esetében a nettó
szerződéses ár 20%-a
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)

A szállítás ellenértékét Ajánlatkérő az igazolt és szerződésszerű teljesítést követően, hibátlan és hiánytalan módon
benyújtott számla ellenében, a számla kézhezvételét követően a Kbt. 130. § (3) bek. a) pontja alapján teljesíti
átutalással. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A kifizetés során figyelembe kell venni az alábbi vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseket is:
• 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet,
• Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. §.
A számlák benyújtására és teljesítésére a Támogató vonatkozó végrehajtási rendeleteit figyelembe kell venni, melynek
megismerését Ajánlattevőnek önkéntesen vállalnia szükséges. A Kbt. 130-131 §-ban meghatározott feltételek a

szerződésnek akkor is részei, ha a felek erről nem vagy eltérően állapodtak meg.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)

Nem követelmény
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésben, illetve a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)-d)
megjelölt kizáró okok fennállnak. Továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében
megjelölt kizáró okok fennállnak. Igazolás módja: Ajánlattevőnek, alvállalkozónak és az alkalmasság igazolásában részt
venni kívánt gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 122.§ (1) bekezdésének megfelelően nyilatkoznia kell a fenti
kizáró okok fenn nem állásáról, a Kbt. 56.§ (1) bekezdés kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 2.§
i)pont ib) alpontja és 4.§ f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az ajánlattevő ajánlatában csak nyilatkozatot
köteles benyújtani arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1)szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. (1).§ szerinti
kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni/az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát csatolni
köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt.
57. § (1) bekezdésének a) - d) szerinti kizáró okok hatálya alá. A nyilatkozatra vonatkozó előírásokat a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 10.§ a) és b) pontja tartalmazza.
Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező választása szerint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a-d) pont vonatkozásában az alábbiak
szerint jogosult igazolni alkalmasságát:
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok
hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint
az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a
Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

A 310/2011.(XII.23.) korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályok szerinti beszámolóját, amennyiben a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja
közzétételét. Később létrejött gazdasági szereplő esetében a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (1.
ajánlati rész: munkaruha, védőruha; 2. ajánlati rész: kis értékű tárgyi eszköz; 3. ajánlati rész: nagy értékű tárgyi
eszköz; 4. ajánlati rész: üzemanyag, kenőanyag; 5. ajánlati rész: irodatechnika;) származó árbevételről szóló
nyilatkozata. Amennyiben a beszámoló adatai a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők, a beszámolót
ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben csupán egy nyilatkozat csatolása szükséges erről a tényről, így a
310/2011.(XII.23.) korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja szerint a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben nem szükséges;
Az alkalmasság igazolásában részt venni kívánó gazdasági szereplő igazolásait kizárólag a Kbt. 55.§ (5) – (6) pontja
szerint fogadja el ajánlatkérő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan
a
szerződés
teljesítésére
az
ajánlattevő,
közös
ajánlattevők,
amennyiben
a legutolsó lezárt üzleti évben (2011. év) számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján a mérleg szerinti
eredménye negatív. Később létrejött gazdasági szereplő esetében működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (1.
ajánlati rész: munkaruha, védőruha; 2. ajánlati rész: kis értékű tárgyi eszköz; 3. ajánlati rész: nagy értékű tárgyi
eszköz; 4. ajánlati rész: üzemanyag, kenőanyag; 5. ajánlati rész: irodatechnika;) származó árbevétele érje el a nettó
100.000 forintot, mely árbevétel nem éri el a legalacsonyabb értékű beszerzés ajánlati részenkénti becsült értékének
50 %-át. Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevők egyikének az előírt alkalmassági feltételnek együttesen kell
megfelelniük a Kbt. 55.§ (4) bekezdésének megfelelően.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

a 310/2011.(XII.23.) korm. rendelet 15.§ (1) bekezdés a) pont előírásainak megfelelően az eljárást megindító felhívás
megküldésétől visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb, jelen közbeszerzés tárgya szerinti szállításainak
ismertetését részenkénti bontásban a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (5) bekezdése szerint meghatározott
formában.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő, közös ajánlattevő együttesen rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszaszámított
három éven belül összesen a jelen közbeszerzési eljárás tárgyának megfelelő szállítási referenciával a következők
szerint:
1. ajánlati rész: munkaruha, védőruha tárgy szerint nettó 700.000.- HUF
2. ajánlati rész: kis értékű tárgyi eszköz tárgy szerint nettó 100.000.- HUF
3. ajánlati rész: nagy értékű tárgyi eszköz tárgy szerint nettó 4.000.000.- HUF

4. ajánlati rész: üzemanyag, kenőanyag tárgy szerint nettó 900.000.- HUF
5. ajánlati rész: irodatechnika tárgy szerint nettó 100.000.- HUF
Az árbevételhez tartozó alkalmassági minimumkövetelmény nem éri el a legalacsonyabb értékű beszerzés ajánlati
részenkénti becsült értékének 50 %-át. A Kbt. 55.§ (4) bekezdés értelmében közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek a fenti alkalmassági követelménynek.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
X Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
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
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló 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
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás,
versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a
megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
X A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/04/16 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00 óra
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 25400 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:

A dokumentáció ára bruttó 25.400 Ft, amely összeg befizetése ajánlatkérő 11745066 - 15409993 számú számlájára
átutalással kerülhet sor. Az átutalás mellett megjegyzésként kérjük feltüntetni: „Startmunka program 2013 Mezőgazdasági Földút. A tételekről Ajánlatkérő számlát állít ki, melyet postai úton küld meg. Több rész
megpályázása esetén is elég egyszer befizetni a dokumentáció vételárát.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/04/16 (év/hó/nap) Időpont: 11:00 óra
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
Az EU következő hivatalos nyelve(i):
Egyéb:
X Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2013/04/16 (év/hó/nap) Időpont: 11:00 óra
Hely: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. – Polgármesteri Hivatal - földszinti tanácsterem
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kbt. 62.§ (2) bekezdése szerint
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás
tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott
esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott
esetben)

A dokumentációt ajánlatkérő az ellenszolgáltatás megfizetését követően az ajánlattevő külön igénybejelentésére,
elektronikus formában is az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja. Az igénybejelentést a hivatal@fegyvernek.hu e-mail
címre kell küldeni, feltüntetve az ajánlattevő pontos nevét, elérhetőségeit és kapcsolattartójának nevét.
A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell
vásárolnia.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése,
amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:

III.2.2. és III.2.3.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:

1) Az ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban, zárt borítékban (csomagban) egy eredeti és egy az eredetivel
mindenben megegyező fekete-fehér másolati példányban kell benyújtani. A csomagoláson a következő szöveget kell
feltüntetni: "Ajánlat – „Startmunka program 2013 - Mezőgazdasági Földút. Kizárólag az ajánlattételi határidő
lejártakor bontható fel.”
2) Az ajánlatot roncsolás-mentesen nem bontható kötésben, oldal vagy lapszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva

kell beadni, minden nyilatkozatot az arra jogosult aláírásával kell ellátni!
3) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró, képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát, vagy az
ajánlatot aláíró személy aláírását igazoló okiratot másolati formában
4) Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 60.§ 5) bek.)
5) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőnek a Kbt. 60.§ (3) bekezdésre, Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) és b) pontra,
58.§ (3) bekezdésre vonatkozó nyilatkozatát. Amennyiben az ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, a nyilatkozatot
részenként kell megtennie!
6) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség Ajánlattevőt terheli.
7) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatot az ajánlattételi dokumentációban, illetve jelen felhívásban
meghatározott termékcsoportokra külön-külön, az adott termékcsoport egészére lehet benyújtani.
8) Irányadó idő: az ajánlati felhívásban és a dokumentációban valamennyi, órában megadott határidő magyarországi
helyi idő szerint értendő.
9) Ajánlattevő pénzügyi, gazdasági és műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeit a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
10) Ajánlatkérő a Kbt. 80.§ (4) bekezdés tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakot tekinti:· Hétfő-péntek 8.3015.30.
11) A Kbt. 36.§ (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is
benyújthatók.
12) A jelen eljárást megindító hirdetmény nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény az irányadó.
13) Ajánlatkérő a Kbt. 67.§ bekezdése szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget
14.) Ajánlatkérő a 18/2012.(IV.5.) BM rendelet 4.§ (2) bekezdése értelmében az ajánlattételi határidőt ezen
hirdetmény feladásától számított 15. napban határozta meg!
V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/03/28 (év/hó/nap)

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
Közbeszerzési terv a 2013. évre
Ütemezés [év, hó]
Közbeszerzési / beszerzési eljárás tárgya
(Várható szerződés vagy tevékenység
megnevezése)

Becsült érték

Rész-ajánlat
lehetséges

Közbeszerzési /beszerzési eljárás
típusa

HUF (nettó)

Ajánlati felhívás
feladása/
ajánlatkérés
időpontja

Ajánlatok
benyújtása,
értékelése

Szerződéskötés

Befejezési
határidő

2013.03.30-ig

2013.04.15-ig

2013.04.30-ig

2013.06.30-ig

2013.03.30-ig

2013.04.30-ig

2013.05.15-ig

2013.12.31-ig

2013.03.30-ig

2013.04.30-ig

2013.05.15-ig

2013.12.31-ig

2013.03.30-ig

2013.04.30-ig

2013.05.15-ig

2013.12.31-ig

Építési beruházás
Szolgáltatás-megrendelése
Árubeszerzés

1.

Kistérségi Start mintaprogram
– Mezőgazdasági és Téli
valamint egyéb értékteremtő
közfoglalkoztatási projektelem
XI-M-007/4943-2/2013-1607
szerződés

16.935.435.-

Igen, 9
ajánlati rész

2.

Kistérségi Start mintaprogram
– Közút projektelem”
XI-M-007/5250-4/2013-1607
szerződés

48.110.649.-

Igen, 5
ajánlati rész

3.

Kistérségi Start mintaprogram
– Belvíz projektelem”
XI-M-007/5250-4/2013-1607
szerződés

7.840.423.-

Igen, 5
ajánlati rész

4.

Kistérségi Start mintaprogram
– Mezőgazdasági földút
projektelem” XI-M-007/52504/2013-1607 szerződés

13.170.329.-

Igen, 5
ajánlati rész

……………………………………………………….
polgármester

A közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény Harmadik
rész nemzeti értékhatárt elérő, a
Kbt. 122. § (7) szerinti
hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos eljárás
A közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény Második rész
VI. fejezet szerinti a nemzeti
értékhatárt elérő, a Kbt. 121. §
(1) bekezdés b) pontja alapján
lefolytatott nyílt eljárás
A közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény Második rész
VI. fejezet szerinti a nemzeti
értékhatárt elérő, a Kbt. 121. §
(1) bekezdés b) pontja alapján
lefolytatott nyílt eljárás
A közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény Második rész
VI. fejezet szerinti a nemzeti
értékhatárt elérő, a Kbt. 121. §
(1) bekezdés b) pontja alapján
lefolytatott nyílt eljárás

…………………………………………………………..
jegyző

ALAPÍTÓ OKIRAT
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. tv. 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja
ki:
1.) Költségvetési szerv:
Megnevezése: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
2.) Székhelye:
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 88.
3.) Telephelyei:
a.) Tagintézmények megnevezése, címe:
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Újtelepi Óvodája
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.)
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődéje
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.)
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 144.)
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvodája
(Fegyvernek, Damjanich u. 107.)
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui Óvodája
(Fegyvernek, Ady E. u. 53.)
b.) Egyéb telephelyek címe: ---4.) Közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., valamint
az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt feladatok végrehajtása.
5.) Alaptevékenysége:
- óvodai nevelés, bölcsődei ellátás
- Gyógypedagógiai ellátás:





Testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő
gyermekek ellátása
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
küzdő gyermekek ellátása.
Pedagógiai, gyógypedagógiai és/vagy fejlesztőpedagógiai ellátás: beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása.

- Óvodai fejlesztőprogram működtetése, óvodai fejlesztő felkészítés.
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- Óvodában szervezett étkeztetés.
6.) Államháztartási szakágazati besorolása
Alapvető szakágazat:
851020

óvodai nevelés

További szakágazat:
562900
829900
889110
889109

Egyéb vendéglátás
Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Bölcsődei ellátás
Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások

7.) Alaptevékenység államháztartási szakfeladat-rend szerinti besorolása:
562912
562917
562920
811000
841907
851011
851012
889101
890441
890442

Óvodai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Építmény üzemeltetés
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Bölcsődei ellátás
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása

8.) Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
-

óvodai nevelés, bölcsőde ellátás,
a többi gyerekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése,

9.) Kötelezően előírt kiegészítő adatok:
Az intézmény finanszírozására és azok igénybevételére vonatkozóan a 2012. évi CCIV. tv. 2.
sz. melléklete tartalmaz kiegészítő adatokat, információkat.
10.) Illetékessége, működése köre:
Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területe
11.) Irányító szerv neve, székhelye:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,
523 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
12.) Alapító neve és székhelye:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,
523 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
13.) Fenntartó neve és székhelye:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,
523 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
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14.) Gazdálkodási besorolása:
- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
15.) A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A közalkalmazottakról jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv. 23. §-a, valamint a törvény
végrehajtásáról szóló 138/1992.(X.8.) korm.r. 5. §. (17) bek. alapján a Tiszavirág Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatóját nyilvános pályázat útján, az önkormányzat
képviselő-testülete bízza meg határozott időtartamra a vezetői feladatok ellátására.
16.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti

jogviszony,
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszony, valamint
megbízásos jogviszony,
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
17.) Az intézmény típusa:
- óvoda
18.) Maximális gyermeklétszám: 307 fő






Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Újtelepi Óvodája:
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája:
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvodája:
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui Óvodája:
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődéje:

100 fő
75 fő
70 fő
50 fő
12 fő

19.) A feladatellátást szolgáló vagyon:
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Újtelepi Óvodája
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.)
2481 hrsz.. 4436 m2 össz.ter. 920 m2 beép.
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődéje
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.)
2482 hrsz. 913 m2 össz.ter. 124 m2 beép.
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája
(Fegyvernek, Felszabadulás u. 144.)
2569 hrsz. 2056 m2 össz.ter. 290 m2 beép.
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvodája
(Fegyvernek, Damjanich u. 107.)
282 hrsz. 1446 m2 össz.ter.

342 m2 beép.

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui Óvodája
(Fegyvernek, Ady E. u. 53.)
1808 hrsz. 4392 m2 össz.ter.

277 m2 beép.

20.) A vagyon feletti rendelkezés joga:
A költségvetési szerv elhelyezésére szolgáló az önkormányzat 100 %-os tulajdonát képező
épületek, építmények, tárgyi eszközök és egyéb ingó vagyontárgyak használatát az
önkormányzat képviselőtestülete ingyenesen biztosítja az üzemeltetést ellátó óvoda részére.
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ZÁRADÉK
Jelen alapító okirat 2013. július 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tiszavirág Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsőde 145/2011.(IX.29.) sz. 2011. szeptember 29-én kelt egységes szerkezetű alapító
okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ……./2013.(III.28.)
sz. határozattal hagyta jóvá.
Fegyvernek, 2013. március 20.

(: Tatár László :)
Alapítói jogokat gyakorló irányító szerv
vezetőjének aláírása

