KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2014. szeptember 9.-i ülésére
Ártézi kút felújítására
Tisztelt Képviselő-testület!
A településen a régmúlt időszakban több artézi kút üzemelt, ismétlődően visszatérő kérés a lakosság részéről , a
régi templomkerti artézi kút kerüljön felújítása.
A kút területe a Református egyház tulajdona ezért, a munkák elkezdéséhez az egyház hozzájárulására is szükség
van.
A lakosok közül többen csak artézi vizet fogyasztanak, melyért a környező településekre kell utazniuk.
A lakossági igény kielégítése mellett a település központjának a díszkút ékességévé válik, várható a közösség
formáló ereje is.
Felvettük a kapcsolatot vízügyi szakemberekkel, a felújítás és a dísz kút kialakításának becsült költsége 15 millió
Ft.
A kút felújítása, mivel 15 millió forint a közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetése nem tartalmaz előirányzatot a kút felújítására.
Ahhoz, hogy a munkálatok tervezés, engedélyek beszerzése, közbeszerzési eljárás lefolytatása elkezdődhessen a
2014-ben 500 ezer forint szükséges.
A program megvalósításának teljes pénzügyi fedezete az alábbiak szerint történhet:
1.) A munkát egy összegben az önkormányzat nem tudja kifizetni, ezért azt hitelből, vagy a vállalkozóval való
havi részlet részletfizetési megállapodás alapján teljesítheti.
Ha a hitel éven túli, vagy a vállalkozói szerződésben kapott legalább 365 napot meghaladó a halasztott fizetés a
Kormány hozzájárulása szükséges a megkötéséhez, a 2011. évi CXCIV törvény alapján.
2.) Az önkormányzat a keresi a pályázati, támogatási lehetőségeket, a felújítás teljes vagy részköltségeinek
fedezetéhez, hogy a kifizetés éven belül maradhasson.
3.) A Képviselő-testület megvizsgálja a sajátbevételek és fejlesztési bevételek növelésének lehetőségeit. Mivel
jelenleg az önkormányzatnak az éves fejlesztési bevétele csak a korábbi években nyújtott munkáltatói hitelek
visszafizetéséből származik (ez: 2014-ben 176 ezer Ft).
A program megvalósítása:
1.) A program megvalósítása érdekében feltételes közbeszerzési eljárás indult 2014, augusztus 18. napján a
megfelelő nyertes ajánlattevő kiválasztására. Három a szakmában elismert, nagy gyakorlattal rendelkező céget
hívtunk meg.
2.) Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja a projekt megvalósítására vonatkozó előterjesztést, akkor a 2014.
szeptember 3. napján benyújtott érvényes ajánlat elfogadásával a nyertes ajánlattevő kiválasztható.
3.) A kivitelezés a Képviselő-testület döntését követő eredményhirdetést követően haladéktalanul megkezdhető.
Kérem, Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg előterjesztésem és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.
Kengyel, 2014. szeptember 9.
Nagy Szilárd
polgármester

____/2014.(____) Kt.
Határozat
Ártézi kút felújítására
Kengyel Községi Önkormányzat felújítja és díszkifolyóval látja el a Kengyel
Szabadság úti Templomkerti artézi kutat.
Felhatalmazza a Polgármestert a projekt előkészítésére, és a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII törvény 122/A. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás
lefolytatására. Az eljárás megindítását jóváhagyja.
Az Önkormányzat a 2014. évi előkészítő költségek fedezetére 500 ezer forint összeget
a tartalék keretéből biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi fedezet kidolgozására, melyet a 2015. évi
költségvetéssel egyidejűleg a Képviselő- testület elé terjeszt.
A közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbi gazdasági szereplőket hívja meg:
AQUAZIT Szolgáltató Kft.
1093 Budapest Lónyai u. 49. fsz 2.
Both Benjamin ügyvezető igazgató
GEO-SIVO Kft.
1112 Bp. Töhötöm u. 27/A
Vona László ügyvezető igazgató
VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt.
2700 Cegléd, Rákóczi út 72.
Bitay Endre ügyvezető
A Képviselő-testület elfogadja a bírálóbizottság javaslatát:
1) A közbeszerzési eljárás nyerteseként a VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt. (2700
Cegléd, Rákóczi út 72.) ajánlattevőt nevezi meg. Ajánlati ára nettó 15.000.000,- Ft
2) A közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja
3) Felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Nagy Szilárd

Erről értesül:
1.
2.
3.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Irattár

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. szeptember 8-i ülésére
a mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló 12/2014.(VIII.29.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő- testület!

A Képviselő-testület
a 2014. augusztus 29-i ülésén a 12/2014.(VIII.29.) számú
önkormányzati rendeletben meghatározta a mezei őrszolgálat megalakítását és fenntartását a
Helyi Agrárkamarai Bizottság legutóbbi ülésén tárgyalt a rendeletről, és kérésük volt, hogy a
mezőőri járulék megállapításánál ne tegyünk különbséget az öntözött és az öntözetlen terület
között, hanem egységesen 600 Ft/ha-ban állapítsuk meg a mezőőri járulék mértékét szántó
terület esetén.
Mindezek figyelembe vételével elkészítettük a mellékelt rendelet tervezetet, amit kérünk,
hogy a testület fogadjon el.

Kengyel, 2014. szeptember 8.

Nagy Szilárd
polgármester

Kengyel községi Önkormányzat Képviselő-testületének
______/2014.(_____) önkormányzati rendelete
A mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló 12/2014.(VIII.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról

1. §
A rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja törlésre kerül.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kengyel, 2014. …………..…..

Nagy Szilárd
polgármester

Dr Fekete Nóra
jegyző

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2014. szeptember 9.-i ülésére
Vis Maior támogatás igénylése a Kengyel, Szabadságút 10 szám alatti ingatlanhoz

Tisztelt Képviselő- testület!
2014. augusztus végén észleltük, hogy a Kengyel, Szabadságút 10. szám alatti Polgármesteri
Hivatal épület hátsó fala a valószínűleg a folyamatos esőzés következtében megrogyott,
életveszélyessé vált az épület. Az épület alátámasztása megtörtént.
Az Önkormányzat biztosítójához a kárt bejelentettük, a kárszakértő az épületet megnézte.
Az épület helyreállításához javasoljuk Vis Maior támogatás igénylését, tekintettel arra, hogy
ennek költsége elérheti az 5 millió forintot, és az önkormány 2014. költségvetése erre a célra
előirányzatot nem tartalmaz.
Vis maior támogatás igényelhető az igazgatási célú intézmények épületeinek károsodására, a
támogatás mértéke a költségek maximum 90%-a lehet a társadalmi gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott települések esetében.
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg előterjesztésem és az alábbi határozati
javaslatot fogadja el.
Kengyel, 2014. szeptember 9.

Nagy Szilárd
polgármester
____/2014.(____) Kt.
Határozat
Vis Maior támogatás igénylése a Kengyel, Szabadságút 10 szám alatti ingatlanhoz

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, valamint a vis maior támogatás részletes
szabályairól szóló 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet alapján vis maior támogatásra nyújt be
pályázatot, a Kengyel, Szabadság út 10. szám alatti igazgatási célokat szolgáló épületének
helyreállítására
Az önkormányzat más tulajdonában lévő épületben az igazgatási feladatait nem tudja ellátni.
Az Önkormányzat egyben nyilatkozik arról, hogy biztosítással rendelkezik és a káreseményt
az UNIQA Biztosítóhoz bejelentette. Az önkormányzat a kötelezőe feladatokat ellátó épületre
értékkövető biztosítás megkötését vállalja.
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2014. szeptember 9.-i ülésére

Gyalogos-átkelőhely létesítésre
Tisztelt Képviselő-testület!

A lakosság részéről az elmúlt időszakban többen megkerestek , hogy Bagimajorban a 4629 j. úton a gyermekek
és gyalogosok védelme érdekében gyalogos-átkelőhelyeket alakítsunk ki.
A gyalog-átkelőhely kialakítása engedélyköteles, az engedélyt a JNKSZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelőségétől kell megkérni, engedélyezési költsége 54.800 Ft.
A 4629 j. út közútkezelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt-, a jogszabályok figyelembevételével a gyalogátkelő
kijelölésére az Önkormányzat is jogosult a megfelelő hozzájárulások megszerzése esetén.
Szükséges a gyalogátkelőhely emelt szintű megvilágításának kiépítése, valamint a vasúti átjáró miatt a MÁV
hozzájárulása, előírása esetén a vasúti átjáró biztosítása.( pl. labirint, fénysorompó kiépítése )
Gyalogos átkelőhely kijelölését (engedély megszerzését) követően a kivitelezés a hozzá kapcsolódó kiépítendő
közlekedési elemekkel együtt az önkormányzat feladata.
.
Egyeztettünk a közút kezelőjével a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel.
A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően a közúti jelzések üzemeltetését a Magyar Közút Nonprofit
Zrt végzi.
A tervek elkészítését megrendeltük, várható költség a MÁV előírásaitól függően 1.000 eFt-8.000 eFt.
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg előterjesztésem és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Kengyel, 2014. szeptember 9.

Nagy Szilárd
polgármester
____/2014.(____) Kt.
Határozat
Gyalogos átkelőhely létesítésére
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kiépített gyalogos átkelő-helyet
alakít ki a 4629 j. út Bagimajori szakaszán egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a
program előkészítésére.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős:Nagy Szilárd polgármester
Erről értesül:
1.
2.
3.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Irattár

