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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én
a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Dunai László polgármester
Farkas Ildikó alpolgármester
Bódog Ferenc,Gattyán Zoltán,Makai Katalin képviselők (5 fő)

Távolmaradását bejelentette:Kőrözsi Krisztián, Látosné Laczkovics Anett képviselők (2fő)
Tanácskozási joggal megjelent:Palla Tibor jegyző
Dunai Lászlópolgármester üdvözli a képviselő – testület rendkívüli ülésén megjelenteket.
A Polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fős képviselőtestületből az ülés kezdetén 5 fő megjelent, így a képviselő-testület 1530órakor megkezdi
munkáját.
A Polgármester elmondja, hogy a munkatervtől eltérő időpontban történő ülés összehívását a
„Paprika szárító üzem létrehozása" című, TP-1-2012/1895 pályázati azonosító számú projekt
megvalósításához szükséges „Gépbeszerzés” tárgyú árubeszerzésre a hirdetmény nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárás mihamarabbi elindítása indokolta.
Az ülés napirendjén szereplő előterjesztés az SZMSZ-nek megfelelően került megküldésre.
A Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.
Napirend
1. Ajánlati felhívás elfogadása „a paprika szárító üzem létrehozása”projekt megvalósításának
„Gépbeszerzés” tárgyú árubeszerzésére
Előadó: polgármester
2. A Kunadacsi Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratának elfogadása
Előadó: polgármester
3. Egyebek
Előadó: polgármester
A Képviselő-testület az ismertetett napirendet egyhangúan elfogadja.
1. Napirend tárgyalása
Ajánlati felhívás elfogadása „a paprika szárító üzem létrehozása”projekt megvalósításának
„Gépbeszerzés” tárgyú árubeszerzésére
Előadó: polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 1. sz. melléklete)

A Polgármester ismerteti aPaprika szárító üzem megvalósításához szükséges
gépbeszerzésárubeszerzésre a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás
lefolytatásának szükségességét. Az előterjesztés tartalmazza az ajánlati felhívást, a műszaki
leírást, az árazatlan költségvetést és a kitöltési útmutatót.
Amennyiben a képviselő-testület elfogadja az előterjesztést, a holnapi napon kiküldésre
kerülnek az ajánlati felhívás és csatlakozó dokumentumok az alábbi vállalkozások részére.
Itt kerül sor a bíráló bizottság megválasztására is.
Javasolja az előterjesztés és a három vállalkozás, valamint a bíráló bizottság elfogadását.
1. Varga Kreatív Mérnöki Iroda Kft., Varga Tibor - ügyvezető
6300 Kalocsa, Móra Ferenc u. 53., Tel: 30/903-1057, E-mail: varga.tibor@vargakreativ.hu
2. Molo Europe Kft.Csurkó Sándor - ügyvezető
3532 Miskolc, Győri kapu 97., Tel:30/769-1625, E-mail: ugyfelszolgalat.molokft@gmail.com
3. Budamobil-Cargo Kft., Sziráki Szilárd - ügyvezető
6300 Kalocsa, Homokgyőr u.33/A, Tel: 30/535-5226, E-mail: sziraki@budamobil-cargo.hu
A Képviselő –testület 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza.
Kunadacs Község Képviselő-testületének 28/2013.(I.31.) sz. Kth.
Ajánlati felhívás elfogadása a „Paprika szárító üzem létrehozása” című projekthez szárító
beszerzésére
Határozat
1. Kunadacs község önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
„Ajánlati felhívás elfogadása „a paprika szárító üzem létrehozása”projekt megvalósításának
elindítására” ajánlati felhívás elfogadására vonatkozó előterjesztését.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kunadacs Község Önkormányzata Közbeszerzési
Szabályzata szerint"Paprika szárító üzem létrehozása" című, TP-1-2012/1895 pályázati
azonosító számú projekt megvalósításához szükséges „Gépbeszerzés” tárgyú árubeszerzésre
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény121. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a
122. § (7) bekezdésének a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárás lefolytatására kerül sor.
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező ajánlati felhívást
elfogadja és az alábbi három vállalkozástól kér ajánlatot:
3.1. Budamobil-Cargo Kft. 6300 Kalocsa, Homokgyőr u. 33/A.
Sziráki Szilárd ügyvezető, T.: 06/30/535-5226, E-mail: sziraki@budamobil-cargo.hu
3.2.Varga Kreatív Mérnöki Iroda Kft. 6300 Kalocsa, Móra Ferenc u. 53.
Varga Tibor ügyvezető, T.: 06/30/903-1057, E-mail: varga.tibor@vargakreativ.hu
3.3.Molo Europe Kft. 3532 Miskolc, Győri kapu 97.
Csurkó Sándor ügyvezető, T.:0630/769-1625,E-mail:ugyfelszolgálat.molokft@gmail.com
4. A képviselő-testület felhatalmazza Dunai László polgármestert, hogy az 2.) pontban
meghatározott feladat előkészítésével kapcsolatban eljárjon és a szükséges intézkedéseket
megtegye.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dunai László polgármester
A Bíráló Bizottság tagjaira tett javaslatról dönt a képviselő-testület.

A Képviselő –testület 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza.
Kunadacs Község Képviselő-testületének 29/2013.(I.31.) sz. Kth.
közbeszerzés bíráló bizottságának megválasztása
Határozat
Kunadacs község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 18/2013.(I.24.) határozatával
jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzatának 42. pontja alapján - figyelemmel a 17. és a 18.
pontban foglaltakra is - a "Paprika szárító üzem létrehozása" című, TP-1-2012/1895 pályázati
azonosító számú projekt megvalósításához szükséges „Gépbeszerzés” tárgyú árubeszerzés
közbeszerzési eljárásához a Bíráló Bizottság elnökét és tagjait az alábbiak szerint választja meg:

a Bírálóbizottság elnöke: Ferencz Péter hivatásos közbeszerzési tanácsadó, 6041
Kerekegyháza, Széchenyi u. 100/a.
a Bírálóbizottság tagjai: Antal Lajos 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 9.
Farkas Lászlóné köztisztviselő, vezető-főtanácsos 6090
Kunszentmiklós, Vásártér u. 6.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
2. Napirend tárgyalása
A Kunadacsi Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratának elfogadása
Előadó: polgármesterek
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 2. sz. melléklete)
A Polgármester ismerteti, hogy a közös önkormányzati hivatal létrehozásával az önálló
polgármesteri hivatal megszűnik, így az alapító okiratot is meg kell szüntetni
Javasolja a határozat tervezetének elfogadását.
A Képviselő – testület 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza.
Kunadacs Község Képviselő-testületének 30/2013.(I.31.) sz. Kth.
A Kunadacsi Polgármesteri Hivatala megszüntetőokiratának elfogadása
Határozat
1. A Képviselő-testület megtárgyalta a Polgármester „Kunadacs és Kunpeszér községek
Képviselő-testületei részéről aközös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos
döntések meghozatala” tárgyú előterjesztését és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségének eleget
téve, a 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátásáról új költségvetési szerv
alapításával a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezésű intézmény útján
gondoskodik.
2. A Képviselő-testület a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal intézményt 2013. március
hó 1. napjával hozza létre.
3. Kunadacs község Önkormányzata Képviselő-testületének – e határozat mellékletét képező megszüntető okiratát elfogadja,az intézményt 2013. február hó 28. napjával
jogutódlássalegyesítéssel (összeolvadással) megszünteti és egyidejűleg a 22/2012.(III.22.) Kt.
számú határozattal elfogadott egységes szerkezetű Polgármesteri Hivatal alapító okiratát
hatályon kívül helyezi.

4. Az átszervezési feladatok végrehajtása érdekében, a Képviselő-testület felkéri a
Polgármestert, hogy a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény 2013. március 1.
napjától történő zavartalan működése érdekében a szükséges segítséget adja meg.
Felelős: Polgármester
Jegyző
Határidő: 2013. március 1
Melléklet a 30/2013.(I.31.) sz. Kth.-hoz
M E G S Z Ü N T E T Ő OKIRA T
Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht. ) 11. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
valamint az Áht. 11. § rendelkezései és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet( a továbbiakban: Ávr.) 14. § (2)-(3) bekezdése
szerinti tartalommal az alábbi megszüntető okiratot adja ki:
1. A megszűnő költségvetési szerv neve: Kunadacs KözségPolgármesteri Hivatala
Székhelye: 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2.
Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Jogállása: Önálló jogi személy
Törzsszáma: 338217
Szakágazat száma. 841105
2. Megszüntető szerv neve, székhelye: Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2.
3. Megszüntető jogszabály:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 85. § (1) bekezdése alapján.
4. Megszűnés módja:
Jogutóddal, egyesítés, összeolvadással.
A megszüntetett költségvetési szerv jogutódja a Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete és a Kunpeszér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által létrehozott
Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal. Székhelye: 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2.
A megszüntetett költségvetési szervnél köztisztviselői jogviszonyban állók eltérő
nyilatkozatuk hiányában a jogutódnál kerülnek alkalmazásra a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései szerint.
5. Megszüntetés oka:
Jogszabály alapján, az Mötv. 85. § (1) bekezdése szerint.
Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok,
amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el
egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt.
6. Közfeladatok jövőbeni ellátása:
A megszüntetett szerv alapító okiratában meghatározott alapfeladatokat részben a jogutód
Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal, részben a Kunadacsi és Kunpeszéri
Önkormányzatok látják el.
Ellátatlan feladatok nincsenek.

7. Kötelezettségvállalás rendje:
A megszűnő költségvetési szerv 2013. február 28. napig vállalhat kötelezettséget.
8. Megszűnés időpontja:
2013. február 28.
Záradék:
A Kunadacsi Polgármesteri Hivatal megszüntető alapító okiratát Kunadacs Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 30/2013.(I.31.) sz. Kth. határozatával hagyta jóvá.
Kunadacs, 2013. január 31.
……………………………....
Dunai László
polgármester

……………………………………..
Palla Tibor
jegyző

3. Napirend tárgyalása
Egyebek
Előadó: polgármester
A Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy amikor dr. Kelő Johanna a
Kunszentmiklósi Járási Hivatal vezetője személyes bemutatkozásra Kunadacson járt,
kezdeményezte, hogy Kancsár Krisztina, volt hivatali dolgozó legyen Kunadacson az
ügysegéd. A település számára előnyösebb az, ha helyismerettel és a személyes
kapcsolatokkal rendelkező látja el az ügysegédi feladatokat.
Mivel az ülésnek több napirendje, kérdése, hozzászólása nem volt, a polgármester az ülést 16
órakor bezárta.
Kmf.

Dunai László
polgármester

Palla Tibor
jegyző

