Kisrĺjszállás Váľos Polgáľmesteľe
E53l0 Kisújsállás, Szabadság tér 1. sz.
ts : 59l 520240 Fax: 5913Ż1'139
e-mail: p9!gąEq9$9!@kigqisząl!ąs.!g
honlap: wwrv.kisuiszallas.hu
L9/Ż013'

MEGHÍVÓ
Kisújszállás Váľos onkoľmányzatának Képvĺselő-testülete
2013. novembeľ 18-án (hétfőn)

l6.00 órai kezdettel

rendkívülĺ ülést tart, m€lyľe tisztelettel meghívom.
Az ĺiléshelve: Városhlna, Gaál Kálrnán teľem (emelet

3 l .)

Napiľendi iavaslat a nyĺlvános ĺilésre:
1. Előterjesztés Y ona Lászlő kiiztiszteletben álló, elhunyt személy saját halottá nyilvánításáľól
(kioszíott)
E

lőterj es ztő

:

HivaÍalifelelős:

Kecze István polgármester

Kocsisné Monoki Juliannl oszkilyvezető

A Képviselő-testület üléseiľe állandó meghívottak:

- a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Korrnányhivatal korrrránynregbízottja
- a 6. szám'ú egyéni országgyulési választókerüIet oľszággyűlési képviselője: Boldog István
- a KisújszálIás Váľos Roma Nemzetiségi Önkoľmányzat elnöke: Kovács Józsefné
- Dľ. Varga Zsolt jegyzó' Dľ. Kui Gáboľ aljegyző
- a Polgármesteľi Hivatal osztály-łezetői: Bögös Katalin' KocsĺsnéMonoki Julianna,
Finta oľsolya, Kiss Endľe

Az ülés telies

anYaga

a váľosĺktinwtárban megtekĺntheĺő, valamint a

rrrwv.kisu.iszallas'hLl

honlapon, az Aktuális önkoľmányzati és képviselő-testüIetĺ link alatt letölthető.

Kisújszállás' 2013. novembeľ l4.
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.. Előteľjesztés
Kisújszállás Váľos onkoľmányzatának Képviselő-testülete
2013. novembeľ l8-ai üléséľe
siiľgősségi táľgyalásľa
Kisújszállás Város Onkormá nyzata 2013, évi közbeszeľzési tetvének nróĺtosításáľa
Ti s zĺel t Képv i s eI ő-IesÍ iil et !

A közbeszeľzésekľől szóló Ż011' évi CVIII. töľvény (a továbbiakban: Klrt.) az ajárllatkéÍők kötelezettségéVé
teszi az'ílgynevezett éVes összesített köZbeszeľzési teľV elkészítését.A Kbt. 33. $ (1) bekezdése szeľint a
töľvény hatálya a|á taftoző szervezetek a költségvetési év elejérl máľcius 3l-ig kötelesek elkészítelliaz adott
éyre teÍvezetÍ, közbeszerzési éľtékhatáľteléľő beszeľzéseikľevonatkozó teľvet.
A közbeszeľzési teľv elkészítéseelőtt is lehet közbeszeľzési eljáľást indítalli, ez| azonban meg kell jeleníteni a
teľvbetl' Ennek az elleĺkezóje is igaz, vagyis a tervben szeľeplo közbeszerzési eljáľásokat teľmészetesen l]en')
kötelező lefolytatni' az e|járás lneglriúsulásának tényét,illetve az eljárás mellőzésének indokát azonban
kötelező feltüntettli a tervben. Amennyiben a közbeszerzési tervben nem szeľeplő eljáľást indít ajánlatkéľő,
köteles közbeszeľzési teľvét ezen eljáľássa| kiegészítelli, rnódosítani.
A Kbt.31. $ (1) bekezdése szeľint a közbeszeľzési teľvet, Valamil]t annak lnódosítását (nlódosításait) az
ajánlatkéľónek a hon)apján, valanrint a Kcizbeszerzési Hatóság által működtetett kozbeszetzési adatbázisban
is közzé kell terlllie' A Kbt. 31. 0 (2) bekezdésében foglaltaknak rnegfelelően a közbeszerzési teľvnek a
Ilottlapolr a tárgyévet követo évľevonatkozó közbeszeľzési teľv lronlapon töfténő köZZététeIéig kell

eléľlretőnek lenn ie.
Kéreni, szíveskedjenek aZ előteľjesztés ĺĺellékletétképezó hatáľozat teľvezetet _ különcjs tekintettel al1atározaÍ
meIlékletében szeľeplő közbeszeľzési teľvľe * lnegvitatlri és elfogadni'

KisújszáIlás' 2013. november 18.

YáJol*.
polgáľmesteľ

IIivaÍĺllifete!ős: ś#ĺłinžiyi;'rłr,}ftL1,,,
ytiľoýejlesztćsi iigyilttéző
'^'!7;::,:,:!,i,,r",^,,,,,,,,!ľ
Az
eIőĺerjeszĺés

|i

o"ľ:lw-ł<' Y

řIatáľozati javaslat
/2013. (xI' 18.) számú önkoľmányzati határozat
KĺsújszálIás Város onkoľmá nyzata 2013. évi közbeszeľzési teIvének móĺlosĺtásáľa

KisĺljszáIlás Váľos Önkonnányzatának Képviselołestülete eIfogadja Kisŕljszállás Váľos Öttkoľnláll yzatának,
nrint közbeszeľzési ajáIrlatkéľőnek a közbeszerzésekrol szóló 20l1. évi CVITI. töľvény 33' $ alapján
elkészített, jelen hatáľozat mellékIetét képező Ż013 ' évi módosított összesített közbeszeľzési teľvét'
Eľľol éľtesiilnek:

1'
2'
3.
4.

Kecze István Polgáĺnrester
Dr ' Y arga Zsolt Jegyző
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya
Polgáľmesteľi Hivatal Váľosfej lesztési és ÜzeIneltetési osztálya

Melléldet a

/2013. (XI. 18.) számú önkormányzati

határozzthoz

Kisújszállás Város Onkormányzatának
20l3. óvi kłizbcszerzłí'siterve

[dőbeli ütemezés

A közbeszerzés tárgya
és mennyisćge

Iľńnyadó
cljárásrend

Teľl'ezett
eljáľási típus

az eljánĺs
megindításánaĘ
illetve a

Soľ kerül-e előzctes aisszesítctt tájókoztató

közbesze ľzós

szerződés telj esítésénekváľható
időpontja vagy a szerźődés

20] 3. oktĺlber

2014. ápriiis

Neur

20l4.

Nem

negvalósításánłk
teľvezett
időpontja

közzótétel'ére2

időtäľtama

I. Arubeszcrzós

l.

Bútorok és textíliál
beszeľzése a Vigadĺ

Kultuľális KóZpoll
negújítása (E^oP

5.l.1/D) táľg_vú projek

Ll

iľdetlĺóny

Ner.nzeti

köZ7'ététole lléIkii I i

(egyszerĺí)

tárgy_alásos eljárás

Kbr. i22.

$ (7)

keretében

2' Harrg és ĺ'én-"'technika
:szközijk beszeľzéseé
beepítése a Vigadĺ
Kultuľális KöZpon

nlegújítása (EAOP
5' l

'

l/D) táľgyúpľo.ielĺ

keľetében

Ncmzeti
(egyszer[i)

l'Iilťetmény
kozzététeĺenélküli
tárgyalásos eljáIás
Kbr. r 22. !j (7)

20l3. május

ľebrLráľ

3.Színpadtechlrikai

:szközök

beszerzóse ćs
Vigacló
Kulturális KöZpont

beépítésea

nregújítása (ĽAoP5'

l.1iD) tárgyű

Hirdetmén1,

Nenlzeti
egyszeríĺ

közzéÍétele

20l3' május

2014. fcbnláľ

Ncm

Nyílt eljárás

20l3. nláľcĺus

2014. május

Nem

Nyílt etjárás

20l3..iŕtllius

20]4. decenlbeĺ

Ncm

20i 3. olĺtóber

20i 4. augusztus

Ncm

2013. szeptenrber

20lj. októbeľ

Ncln

20l3- deceIĺlber

Ncnr

nélküli
tárgyalásoS eljárás

Kbt. l22. Š(7)

pro.iekt

kcretóben

II. f,pítési beruházás

1.I(ivitelező kiválasztása

a

Városkclzpont
funkciób<ĺvítő negűjítása

(EAOP_5- l.1/D) táľgyú
projekt keretében

Nernzeti
(egyszeľĺĺ)

l. l(ivitelező kiválasĺása

L

bent]akásos szociális
Neurzeti
ltthcln ťejlesztése tárgyú (cgvszeľű)
lroiekt kerrÍében

l.Kivitelező lĺiválasztása
t gy"eľnrekon'osi rendeló
:s kcizponti

orvosi ügyeJet

Ipületének

(oľszeľÍĺsítéséIe
(EAoP-

Nenrzeti
(egyszenĺ)

t.1.2tA)

Flirdetmény
közZététele

nélkÍili
tárgyalásos eIjárá:
Kbr. r22. $ (7)

Hiľĺleĺĺény
4. I(ivitelező kir,áIasztása
Vigadó Ku lturális
Ktizpont nlegrij ítására

a

köZZćtćtele
N enrzeti
(cgyszcrĹĺ)

né ĺk iili

táĺryalásos e l_jáľás
Kbr. 94.S (2)
bekezdés d) pont

5. Kĺvi1elezo kiválasztása

a Vigadó
KöZpont

l(ulĺurális
funkcióbővító

N(jÍnZcti

(e-lyszerĺi)

Kbt. 12]. \Ą (l)
bekezdĺis b) pon1ia
szeľinti tr-vĺlt

20

lf . nĺlvelrrbcl

negŕliítása

tárgyú

eljárás

lrcliektľészben

ITI. Szolgáltatás-megrendelós

l.Etkeztetés biztosítása

a

Kádas Györry Általános

[skola"

Szakiskola,
Egységes Gyógypedagógiai

Módszertani

Intézmény,

Nemzeti
(egyszeľű)

Fejlesztési célű ltitel

blvéte]e

nélkĺili

ŕ. Szolgáltatási koncesszió

július

20 14. augusztus

Nem

2028. aususz-tus

Nem

S (7)

Í'Iirdetnrény

Közösségi

közzétételével
indu1ó tiłľgvalásos

eliárás
tV. Epítésikoncesszió

20 l 3.

táľryalásos eljárás

Kbt. 122.

Diákottlron és
Gyermekottlron számára
).

Hirdetmény
közzététęle

20l3. augusáus

E
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Előte{esztés
KisújszáIlás Váľos onkoľmányzata Képviselő-testülete
2013' novembeľ 18-ai ülésének
1. napiľendĺpontjához
Vona László köztiszteletben állĺ5, elhunyt személy saját halottá nyilvánításáľól

Ti s zl elt Képv is el ő-t

esÍ ii let

!

20l3. novenrber 12-én, éIetéltek89. esĺendejébenelhunyt Vona László köztiszteletben

álló,

nyugalmazott tanító, matematika-fizika szakos tanáľ, iskolaigazgató _ váľosunk díszpolgáľa és Pľo

Uľbe Díjasa. A kegyeleti rendezvényekról, ľnegenrlékezésekl'olszóló 30lŻ00'l. (XL 3l.)

ollkoľnrányzati ľelrdelet (a továbbiakban: kegyeleti ľendelet) 2. $-a alapján kezdeményezem, hogy az

ölrkornrálryzat

Vona Lászlót nyilvánítsa saját halottjává. Eľről egyeztetterĺ a

legkcĺzelebbi

l'tozzátaltozőkkal: az elhunyt feleségévelés fiával, akik elfogadták e kezdenrényezésenret.

Ezek után javaslom, hogy a kegyeleti teelldők ellátásáVal a KépviselołestĹl]et bizza rneg TaÍáľ Zoltáll
alpolgáľlnesterÍ, Tuka Antal bizottsági elnököt és személyenret' A temetési kiadások összegének felsó
hatáIát 250.000 Ft-ban javasloln lnegjelölni, továbbá javaslonl, hogy a temetéssel kapcsolatos egyéb
költségekľe 50.000 Ft-ot áIlapítsunk nreg az ölrkoľnrányzat a Ż0I3' évi költségvetésének általános
taI1aIéka teľhére.

Kérem, hogy a fetltiek alapján a tisztelt KépviselőłestüIet fogadja el az a|ábbi l]atáľozati

Kistíjszállás' 2013. novenrbeľ 18'

tr*uvula

polgáľmesteľ

Hivanlifetelős: Kocsisllé Molloki Julianna oszĺlilyvezelő 'Ł'.'J' '.
EI !enőrĺzte: Dr. Varga Zsolt)ecpő----( N- - _--_'
Az előte ľjesztésĺöľvényes:-':

_

iJ_)

j avas

latot.

IIatáľozati javaslat:
./2013. (xI. ĺ8.) számú önkormányzati hatáľozat
Vona László kłiztiszteletben álló, elhunyt szeméIy saját halottá nyilvánításáľól
Kisťljszállás Váľos onkoľllrányzatának Képviselőłestiilete mély Irregľelrdiiléssel éńestĺltaľľól, hogy
Vona László nyugalnazott pedagógus, iskolaigazgató, Kisújszállás Váľos DíszpolgáI'a és Pľo Uľbe
Díjasa 2013. lrovelrrber 12-én, életének 89' esztendejében elhLlnyt.

A

képviseló-testĹilet _

a kegyeleti ľendezvényekľől, negelnlékezésekľol szóló

3012001

' (x'

31 ')

önkoľlrrányzati ľendelete alapján * Vona László köztiszteletben álló, elhtlnyt szenrélyt saját halottjává

nyilvánítja.

A telrretéssel és az egyéb, nyilvárros szeltaľtással kapcsolatos feladatok ellátásával a képviselőłestĹilet
felkéľiés egyben megbízza Kecze Istválr polgáľmesteIt, Tatáť Zolt^1 alpolgáľInestelt és Ttlka Antal
bizottsági elnököt. Feladatuk _ az elhuný szeĺĺĺé|y
\lozzátaftozóillak egyetéItésével_ golldosl<odni a
gyászszeľtartás megszervezéséľől (a gyászlobogó kihelyezéséróI, temetési beszéd elkészítéséľól),a
síľhelyápolásának megszervezéséről, a szellemi hagyaték megőľzéséľőIés közkinccsé tételéľol.

A

képviselő-testület a temetési kiadások összegének felső határát 250.000 Ft-ban, a telnetéssel
kapcsolatos egyéb költségeket pedig 50.000 FĹban á|lapítja lrreg az ölrl<oľtll ányzat Ż0|3. évi
költségvetésének á]talános tańaléka teľlréIe.

A

képviselő-testület felkéľiKecze ]stván polgáľmestelt, hogy Kisťljszállás Váľos Önkoľmálryzata

nevében enrlékezó beszédet mondjoI1 a temetésen.

Az ölrkoľlrráIryzat és intézménye gyászlobogó kihelyezésével fejezik ki tisZtelettiket az elhunyt iľánt'
Az ötrkoľlrrálryzat

a

Kegyeleti Emlékkörlyvbe nekrológot készítaz elhunytľóI'

Felelős: Kecze István polgáľmesteľ
IIatáľiĺlő: 2013. novembeľ 20'
Eľľol él1esüI:
1. Kecze István polgárrĺesteľ

2.
3.
4'
5.

Dt ' Y aľga Zsolt

jegyzó

Polgáľmesteľi Hivatal Szeľvezési és Önkorrnányzati Kapcsolatok osztálya
Polgárrnesteľi Hivatal Építésiés Váľosfej Iesztési és -ÜzeIneltetési osztálya
Polgárnresteľi Hivatal Pénzügyi osztálya

