JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. október 7én 18,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott
rendkívüli nyílt üléséről
Jelen vannak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Farkas Imre polgármester,
Dr. Ecsedi András István,
Farkas András,
Jákli Ferencné,
Magyari Ferenc alpolgármester,
Stadler Gábor képviselők

Tanácskozási joggal:
1) dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
Igazoltan távol:
1) Radák Kálmán képviselő
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a képviselőtestület rendkívüli nyílt ülésén
megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy a rendkívüli nyílt képviselőtestületi ülés a
képviselők 6 tagjának jelenlétével határozatképes, a rendkívüli nyílt ülést megnyitom.
Javaslatot teszek az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Magyari Ferenc és Jákli Ferencné
képviselők személyében.
A Képviselőtestület a jegyzőkönyv hitelesítők személyével 6 igen szavazattal egyetértett.
Farkas Imre polgármester: javasolom a meghívóban feltüntetett napirendi pontok tárgyalását, a
következő módosítással: 3. napirendi pontként javasolom tárgyalni Előszállás Nagyközség
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
szóló szabályzat megalkotását, 4. napirendi pontként tájékoztatást szeretnék tenni Mráz Ferenc
földügyében, 5. napirendi pontként pedig javasolom tárgyalni a rendezési tervmódosításról a
döntés meghozatalát.
Megkérdezem, van-e egyéb napirendi pontra javaslat a képviselőtestület tagjai részéről?
Amennyiben nincs, úgy kérdésem, ki az, aki elfogadja a javasolt napirendet?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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210/2013.(X.7.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 13/2010.(XI.1.) ÖK. számú rendelete (továbbiakban: Rendelete) 4. §. (2)
d.) pontja alapján a polgármester által előterjesztett alábbi napirendi pontokat a Rendelete 4. §
(3) bekezdésében biztosított hatáskörében elfogadja:
NAPIREND
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási
szándéknyilatkozat
Előadó: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző

Ösztöndíjpályázathoz

való

csatlakozásról

2. KEOP-1.2.0/09-11-2013-0001 számú pályázat támogatási mérték növeléséhez
szükséges döntések meghozatala
Előadó: Farkas Imre polgármester
3. Előszállás Nagyközség településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló szabályzat megalkotása
Előadó: Farkas Imre polgármester
4. Mráz Ferenc előszállási lakos ingatlanvásárlási ügye
Előadó: Farkas Imre polgármester
5. Rendezési tervmódosításról döntéshozatal
Előadó: Farkas Imre polgármester
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. október 7.
II. Napirend tárgyalása
1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról
szándéknyilatkozat
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: az önkormányzat minden évben csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. Ezzel az előszállási lakóhellyel rendelkező,
felsőoktatásban tanuló, nehéz szociális körülmények között élő diákok számára tudunk
segítséget nyújtani tanulmányaik folytatásához. A mai ülésen csupán a szándékról szükséges
döntéshozatal, a későbbiekben dönt majd a képviselőtestület a benyújtott pályázatok alapján a
támogatott diákokról és a támogatási összegről. Kérem a képviselőtestületet, hogy a
szándéknyilatkozatról hozza meg döntését. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a
szándéknyilatkozatot?
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A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
211/2013.(X.7.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
részt kíván venni a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton. A Képviselőtestület
megbízza Farkas Imre polgármestert, hogy a csatlakozáshoz
szükséges lépéseket tegye meg.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. október 11.
2.) KEOP-1.2.0/09-11-2013-0001 számú pályázat támogatási mérték növeléséhez
szükséges döntések meghozatala
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: jelenleg 89,75 %-os a csatorna pályázat támogatási mértéke. Ezt a
támogatási mértéket úgy lehet növelni, ha újraszámoltatjuk a CBA-elemzést. Ehhez el kell
készíttetni először is a közművagyon leltárt. A mi beruházásunk esetében ún. zöldmezős közmű
vagyonleltárt és gördülő vagyonfejlesztési tervet is el kell készíttetni.
Erre a feladatra három céget kérnénk fel, az ajánlatban szereplő összeggel. A cégek a
következők:
- NOX ZRT
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.,
- EPOMAP KFT
1188 Budapest, Szövet u. 151.,
- KEVITERV AKVA KFT
5000 Szolnok, Ságvári Endre krt. 4.
A legkedvezőbb ajánlatot tevő cég fogja elvégezni a munkát, amely két héten belül elkészül.
Ez szükséges ahhoz, hogy megkérjük az újraszámítást, ezen kívül pedig még pótlási tervet is
kell készíttetni. Ha ezek a munkák elkészülnek, nagy valószínűséggel a támogatási mérték
változni fog.
Stadler Gábor képviselő: a gördülő fejlesztési terv mit takar?
Farkas Imre polgármester: a gördülő fejlesztési terv azt fogja tartalmazni, hogy a majdani
üzemeltetés során hogyan kell majd fejleszteni, karbantartani. A pótlási terv pedig azért kell,
mert pótkérést nyújtunk be. Ráadásul az egész vagyonértékelés elszámolható lesz a
pályázatban. Az engedélyes terv alapján megbecsülik azt, hogy milyen elemek kerülnek bele a
földbe. A tényleges vagyon a kivitelezéskor derül majd ki, de nagyjából ezt fogja tartalmazni a
közmű vagyonleltár.
Javasolom a képviselőtestületnek, hogy a közmű vagyonleltárt, valamint a gördülő
vagyonfejlesztési tervet készíttessük el, kérjük fel a már említett három céget árajánlat adására
és a legkedvezőbb ajánlattevőt bízzuk meg a feladat elvégzésével. Kérdésem, ki az, aki egyetért
a javaslattal?
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A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
212/2013.(X.7.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az „Előszállás Nagyközség
szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-1.2.0/09-11-2013-0001 vízi közmű projektek
megvalósítása szerinti beszerzés vonatkozásában vagyonértékelést ellátó szervezet
kiválasztása” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésben az alábbi ajánlattételi felkérést
kívánja megküldeni:
- NOX ZRT
- EPOMAP KFT
- KEVITERV AKVA KFT

(1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.),
(1188 Budapest, Szövet u. 151.),
(5000 Szolnok, Ságvári Endre krt. 4.) részére.

AJÁNLATTÉTELRE FELKÉRÉS
„ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE
ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA, KEOP-1.2.0/09-11-2013-0001
VÍZI KÖZMŰ PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA SZERINTI
BESZERZÉS VONATKOZÁSÁBAN VAGYONÉRTÉKELÉST
ELLÁTÓ SZERVEZET KIVÁLASZTÁSA”
tárgyú

KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSBEN
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Előszállás Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő, Előszállás Nagyközség
szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása, KEOP-1.2.0/09-11-2013-0001 vízi
közmű
projektek
megvalósítása
szerinti
beszerzés
vonatkozásában
Vagyonértékelést ellátó szervezet kiválasztása tárgyban közbeszerzési értékhatárt el
nem érő beszerzést kezdeményez.

AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELKÉRÉS
1., Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Előszállás Nagyközség Önkormányzata
Farkas Imre polgármester
2424 Előszállás, Fő tér 3.
Telefon: +36 25524080
Telefax: +36 25524081
E-mail: polghiv@eloszallas.hu
Honlap: http://www.eloszallas.hu
Az ajánlatkérő nevében eljár:

Firmiter Betéti Társaság
Harsányiné dr. Tóth Beáta cégvezető
Harsányi István hivatalos közbeszerzési tanácsadó #421.
cím: 8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond utca 18/A
Telefon: +3620 3929305
Telefax: +3687 341205
e-mail: firmiterbt@upcmail.hu
honlap: www.firmiterbt.hu
2., A beszerzési eljárás fajtája és annak indokolása:

Ajánlatkérő tekintettel arra, hogy a beszerzés értéke nem éri el a közbeszerzésben
meghatározott nemzeti értékhatárt, a Kbt. alá nem tartozó beszerzés keretein belül
pályáztatja meg a beszerzést.
3., A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye
és pénzügyi feltételei:

Ajánlatkérő ajánlati dokumentációt nem készített, jelen Felkérés alapján kell az
ajánlatot megadni.
4., A beszerzés tárgya, mennyisége:

Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása, KEOP-1.2.0/09-112013-0001 vízi közmű projektek megvalósítása szerinti beszerzés vonatkozásában
Vagyonértékelést ellátó szervezet kiválasztása
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Elvégzendő feladatok:
Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása, KEOP-1.2.0/0911-2013-0001 azonosítószámú projekthez kapcsolódó vagyonértékelési feladatok
ellátása (tételes vagyonleltár, pótlási terv), valamint a hozzá kapcsolódó gördülő
fejlesztési terv elkészítése
A nyertes ajánlattevő feladatai:
Vállalkozási szerződés keretében a nyertes Ajánlattevő feladata az alábbi feladatok
ellátása:
Vagyonértékelés (tételes vagyonleltár, pótlási terv), valamint a felmért vagyon
pénzügyi adatainak meghatározása, gördülő fejlesztési terv, kapcsolódó szolgáltatások
nyújtása Előszállás Nagyközség tekintetében a szennyvízprojekt kapcsán
könyvvizsgálói jelentéssel hitelesítve.
Strukturált adatbázis felállítása
 Az egyes szakági területek adatállományának (szennyvízhálózatok és
főművek) egységes struktúrába rendezése, adatforrások, adathalmazok
számbavétele
 Az egyes objektumokra vonatkozó vagyonérték meghatározásához
szükséges alapadatok körének definiálása
 A vagyon és eszközleltár struktúrájának rögzítése, hiányzó adatok
beszerzése és felvitele
II. - IV. Állapotfelmérés és értékelés
I.

 A meglévő tervezési dokumentációk számbavétele, strukturálása

Kritikus, illetve tipikus szakaszok, objektumok kijelölése és helyszíni
bejárása, minőségi állapotának ellenőrzése

Meglévő tervezési dokumentációk és helyszíni bejárás
tapasztalatainak feldolgozása

Pótlás várható évének és ez alapján a korrigált állagmutatók
meghatározása
V. Objektumok pótlási költségének meghatározása


Újraelőállítási költségek meghatározása objektumonként bontásban
o Fajlagos költségmutatók alapján, ahol az objektum tipizálható
o Aktuális ajánlatokkal alátámasztott piaci információk alapján, ahol az
objektum nem tipizálható
VI. Vagyonértékelési Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Záradék kiállítása


Strukturált adatbázis felállítása és Közművagyonértékelési
szakvélemény és hitelesített könyvvizsgálói jelentés átadása
VII. Gördülő fejlesztési terv elkészítése
1. A közbeszerzés műszaki leírása, minőségi követelmények
NFÜ és Viziközmű törvény előírásainak megfelelően.
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Az beszerzés becsült összege: 4.000.000,-HUF+ÁFA
5., A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a beszerzést lefolytatják:

Vállalkozási szerződés

6., A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:

A teljesítés időtartama: 1+1 hónap, melyben a Közreműködő szervezethez a CBA
átszámítására vonatkozó alapadatok átadása 1 hónap, az átszámított CBA átvételétől 1
hónap a gördülő fejlesztési terv.

7., A teljesítés helye:

2424 Előszállás Nagyközség

8., Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás:

A

pénzügyi

fedezet

az

ajánlatkérő

2013.

évi

költségvetésében,

kötelezettségvállalással a 2014. évi költségvetésében, továbbá a nyertes pályázat
keretei között rendelkezésére áll. A pályázati támogatás mértéke a nettó
elszámolható költségek: 89,750018%.

A Megbízott a Szerződésben foglalt feladatok ellátásáért a teljesített és a Megbízó által
leigazolt tevékenysége alapján a Projekt megvalósításának fázisaihoz igazodó, valamint
a kivitelezői teljesítéssel arányosan, negyedévenkénti esedékességgel és mértékben
jogosult részszámlát benyújtani. A megbízási díj a jogszabályoknak megfelelően
kiállított számla alapján átutalással kerül kiegyenlítésre a szerződésszerű és a
jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei ajánlatkérő általi kézhezvételétől
számított 30 napon belül, a vonatkozó jogszabályoknak és a KEOP 1.2.0. pályázati
felhívásában és dokumentációjában foglaltaknak megfelelően.
A Közreműködő Szervezet fizeti meg a nettó számlaérték fennmaradó 89,750018 %-át.
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
származó támogatások felhasználásának rendjéről 2003. évi XCII. törvény az adózás
rendjéről.
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9., Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot,
valamint a részajánlattétel lehetőségét vagy annak kizárását:

Több változatú ajánlat nem tehető.
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja.
10., Az ajánlatok értékelési szempontja

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
11., Ajánlattételi határidő:

2013. október 21. 1000 óráig
12., Ajánlatok benyújtásának címe:

Előszállás Nagyközség Önkormányzata
2424 Előszállás, Fő tér 3.
Farkas Imre polgármester
13., Az ajánlattétel nyelve, és annak meghatározása, hogy a magyar nyelven kívül más
nyelven is benyújtható-e az ajánlat:

Az ajánlat nyelve magyar, és ezen kívül más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.
14., Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje, és az ajánlatok felbontásán jelenlétre
jogosultak:

Előszállás Nagyközség Önkormányzata
2424 Előszállás, Fő tér 3. tárgyaló
Farkas Imre polgármester
2013. október 21. 1000 óra
Az ajánlatok felbontásán az alábbiak vehetnek részt: az ajánlattevők, valamint az általuk
meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői,
valamint személyek.
15., A szerződéskötés tervezett időpontja:

Szerződéskötés tervezett időpontja: 2013. október 28.
16., Egyéb információk:

16.1. Ajánlat benyújtásának módja: Az ajánlatokat papír alapon kinyomtatott
összeállított formában (roncsolás mentes kötésben kell benyújtani) 1 példányban,
valamint 1 példányban CD adathordozón (kompletten 1 db fájlban pdf formátumban,
mely a teljes nyomtatott és aláírt ajánlatot tartalmazza) kérjük benyújtani. Az 1 példány
ajánlatot az 1 példány CD-vel együtt 1 db lezárt csomagolásban kérjük benyújtani. A
csomagolásra rá kell írni az alábbi szövegeket: „A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0001
azonosítószámú, „Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása”
című pályázat megvalósításához szükséges vagyonértékelés feladatok ellátása.”
valamint „Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig!” A benyújtott ajánlat
minden tartalommal rendelkező oldalát folytatólagos sorszámozással kell ellátni. Az
ajánlathoz tartalomjegyzéket kell csatolni.
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Amennyiben a benyújtott példányok (elektronikus és papír alapú) között eltérés van,
úgy ajánlatkérő az eredeti nyomtatott formában benyújtott ajánlatot tekinti mérvadónak.
16.2. A kiadott referencianyilatkozatot legalább 1 referenciával kitöltve kell az
ajánlathoz csatolni.
16.3. A kiadott pénzügyi nyilatkozatot kitöltve kell az ajánlathoz csatolni.
16.4. Ajánlatkérő a hiánypótlást biztosítja, kivéve a bírálati szempontként meghatározott
ajánlati ár vonatkozásában.
16.5. Szerződéstervezetet az ajánlathoz csatolni szükséges.
16.6. Amennyiben az ajánlatadással kapcsolatban kérdés merül fel, úgy azt ajánlatkérő
nevében eljáró szervezet címére, telefaxszámára és e-mail címére kell megküldeni.
16.7. Ajánlatkérő fenntartja azt a jogát, hogy a pályázatot minden indokolás nélkül
érvénytelenné nyilvánítsa.
17., Az ajánlattételre vonatkozó felkérés megküldésének napja:

2013. október 11.

Firmiter Bt.
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Felolvasó lap
Ajánlat tárgya: Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása, KEOP1.2.0/09-11-2013-0001 vízi közmű projektek megvalósítása szerinti beszerzés
vonatkozásában Vagyonértékelést ellátó szervezet kiválasztása

Ajánlattevő neve:
székhelye:
levelezési címe:
belföldi adószáma:
kapcsolattartó neve:
telefonszáma:
fax száma:
e-mail címe:

Bírálati szempont

Nettó ajánlati ár
(HUF)

Bruttó ajánlati ár
(HUF)

Ajánlati ár

Kelt:

……………………, 2013. ………………………

.........................................
cégszerű aláírás
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RELEVÁNS REFERENCIÁK
Alulírott
_________________,
mint
az
___________________
(székhely:
__________________________,
adószám:______________________)
képviselője
nyilatkozom, hogy cégünk a következő –ajánlatkérés tárgyával kapcsolatos (Vagyonértékelés)
– referenciákkal rendelkezik:
Dátum
(év)

Megrendelő

Tevékenység
megnevezése

Rövid
leírás

Kapcsolattartó/telefonszáma

Jelen nyilatkozatot az „ Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása,
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0001 vízi közmű projektek megvalósítása szerinti beszerzés
vonatkozásában Vagyonértékelést ellátó szervezet kiválasztása” című projekt ajánlatkérésének
megfelelően állítottam ki és az ajánlatomhoz csatolok.

Kelt:

……………………, 2013. ………………………

.........................................
cégszerű aláírás
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PÉNZÜGYI NYILATKOZAT
Alulírott
_________________,
__________________________,
nyilatkozom, hogy

mint
az
___________________
adószám:______________________)

(székhely:
képviselője

- cégünk fizetési kötelezettségeinek minden esetben pontosan eleget tesz,
- cégünk bankszámláján/számláin 30 napon túli sorbanállás az elmúlt egy évben nem merült
fel.
Jelen nyilatkozatot az „ Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása,
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0001 vízi közmű projektek megvalósítása szerinti beszerzés
vonatkozásában Vagyonértékelést ellátó szervezet kiválasztása” című projekt ajánlatkérésének
megfelelően állítottam ki és az ajánlatomhoz csatolok.

Kelt:

……………………, 2013. ………………………

.........................................
cégszerű aláírás
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Check List
Rendben?
1. Fedlap
2. Tartalomjegyzék
3. Felolvasólap
4. Nyilatkozat releváns referenciák
vonatkozásában
5. Pénzügyi nyilatkozat
6. Szerződéstervezet
7. Ajánlatkérő által ismertetni kívánt
dokumentumok

Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. október 21.
(az ajánlattételek beérkezésére)
3.) Előszállás Nagyközség településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló szabályzat megalkotása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a Pomsár és Társai Építész KFT a rendezési terv módosítását végzi.
A módosításra azért van szükség, hogy az Arany János utcai jobb oldali telkek is 900 m2
nagyságban beépíthetőek legyenek. Az 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja
előírja, hogy partnerségi viszonyt kell kialakítani, amely arról szól, hogy kik azok, akiket
bevonunk a tájékoztatásba és véleményüket megkérjük.
Kérem az előterjesztett szabályzat elfogadását a képviselőtestülettől. Kérdésem, ki az, aki
elfogadja a szabályzatot?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
213/2013.(X.7.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
Előszállás
Nagyközség
településfejlesztéssel
és
településrendezéssel
összefüggő
partnerségi
egyeztetés
szabályairól szóló szabályzatát megtárgyalta, azt az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
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Határidő: 2013. október 7.
4.) Mráz Ferenc előszállási lakos ingatlanvásárlási ügye
Farkas Imre polgármester: Mráz Ferenc előszállási lakos vételi szándékot jelentett be egy
önkormányzati ingatlanra. A terület jelenlegi bérlője lemondott elővásárlási jogáról. Mráz
Ferenc a terület megvételének összes felmerülő költségét vállalta. A területet ingatlan
értékbecslővel felmérettük, aki 200.000 Ft-ban állapította meg az értékét. A terület eladását - a
helyi vagyonrendeletnek megfelelően - versenytárgyalás céljából közzétesszük, meghirdetjük
és amennyiben más személy nem tesz ajánlatot a megvételre, akkor a képviselőtestület Mráz
Ferenc előszállási lakost kijelölheti vevőül.
Kérem a képviselőtestülettől, hogy a vételárat az értékbecslő javaslata szerint 200.000 Ft-ban
állapítsa meg. Kérdésem, ki az, aki egyetért a terület vételárával?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
214/2013.(X.7.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az
önkormányzat tulajdonát képező, 0416/24 hrszámú, 2809 m2
nagyságú, 5,87 AK értékű, szántó művelési ágú terület vételi árát
200.000 Ft-ban, azaz Kettőszázezer forintban állapítja meg.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. október 7.
5.) Rendezési tervmódosításról döntéshozatal
Farkas Imre polgármester: mindenki előtt ismeretes, hogy az Arany János utca jobb oldali
területeinek beépíthetősége 1800 m2, míg a bal oldalé 900 m2. Többször tárgyaltunk róla, hogy
ezen változtatni fogunk. Ezért kérem a képviselőtestületet, bízza meg a Pomsár és Társai
Építész Iroda KFT-t, hogy ezt a változtatást vigye véghez. Kérdésem, ki az, aki egyetért a
javaslattal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
215/2013.(X.7.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
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Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Arany
János utca jobb oldali telkeinek övezetmódosítása kapcsán szükséges
rendezési terv módosításával a Pomsár és Társai Építész Iroda KFT-t
(1065 Budapest, Nagymező u. 25.) bízza meg.
A rendezési terv módosítás 240.000 Ft + 27 % ÁFA = 304.800 Ft-os
költségének fedezete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
szerkezetátalakítási tartaléka.
Felelős:Farkas Imre polgármester
Határidő: azonnal

Farkas Imre polgármester: mivel több napirendi pont a rendkívüli képviselőtestületi ülésen
nincsen, a rendkívüli ülést 18,30 órakor bezárom.
kmf.
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Farkas Imre
polgármester

dr. Jenei Zsuzsanna
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Magyari Ferenc
hitelesítő

Jákli Ferencné
hitelesítő

