1. napirend
Előterjesztés
Tárgy: „Kulcs község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása”
tárgyú koncessziós beszerzési eljárás lezárása.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kulcs Községi Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) Negyedik része szerinti koncessziós beszerzési eljárást indított „Kulcs
község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása” tárgyában.
Az eljárást megindító felhívás 2016. november 21-én jelent meg a Közbeszerzési Értesítő
2016/134 számában KÉ-14188/2016 iktatószámon.
A közbeszerzési dokumentumokat az alábbi ajánlattevő igényelte:
Név: Liquid Porter Kommunális Közszolgáltató Kft.
Cím: 1077 Budapest, Bethlen Gábor u. 3. II. em. 24. a.
Kapcsolattartó: Bársony Zsolt ügyvezető igazgató
E-mail: liquid.porter@gmail.com
A tárgyi eljárás 2016. december hó 19. napján 10:00 órai ajánlattételi határiejére az alábbi
ajánlat érkezett:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe:

Liquid Porter Kommunális Közszolgáltató Kft.
1077 Budapest, Bethlen Gábor u. 3. II. em. 24. a.

Ajánlat
Alapdíj összege (nettó Ft/hó/ingatlan)

nettó 170,- Ft + ÁFA

Ürítési díj összege (nettó Ft/m3)

nettó 1024,- Ft +
ÁFA

Közületi díj (nettó Ft/m3)

nettó 1500,- Ft +
ÁFA

Az egyedi megrendelések teljesítési határideje
(maximum 72 óra)

72 óra

A benyújtott ajánlat bontásáról a bontási jegyzőkönyvet elkészítettük és ajánlattevőnek – a
törvényes határidőn belül – rendelkezésére bocsátottuk.
A bontást követően a Kbt. 71-72. § rendelkezései és a hatályos közbeszerzési szabályzat
szerint, közbeszerzési-jogi szempontból értékeltük a beérkezett ajánlatot.

A közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezet és a bírálóbizottság az ajánlatot elbírálta és
döntési javaslatát a T. Képviselő testület felé a Bírálóbizottság jegyzőkönyve alapján
ismertetek.
A fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy megvitatás után
szíveskedjen határozni az eljárás eredménye felől.
Kulcs, 2017. január ….
Tisztelettel:
Jobb Gyula
polgármester
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Határozati javaslat:
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kulcs község
közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása” tárgyú eljárást lezáró
döntési javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1.) a Képviselő-testület a bírálóbizottság javaslatát elfogadva, azzal egyetértve a
következő ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja:
 Liquid Porter Kommunális Közszolgáltató Kft. (1077 Budapest, Bethlen Gábor
u. 3. II. em. 24. a.)
2.) a Képviselő-testület a bírálóbizottság javaslatát elfogadva, azzal egyetértve a
következő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja: Nem releváns
3.) a Képviselő-testület a bírálóbizottság javaslatát elfogadva, azzal egyetértve a fenti
koncessziós beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
4.) Az eljárás nyertesének a következő ajánlattevőt hirdeti ki:
Ajánlattevő neve:
Liquid Porter Kommunális Közszolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye:
1077 Budapest, Bethlen Gábor u. 3. II. em. 24. a.
Az ajánlat értékelésre kerülő adatai:
Ajánlat
Alapdíj összege (nettó Ft/hó/ingatlan)

nettó 170,- Ft + ÁFA

Ürítési díj összege (nettó Ft/m3)

nettó 1024,- Ft +
ÁFA

Közületi díj (nettó Ft/m3)

nettó 1500,- Ft +
ÁFA

Az egyedi megrendelések teljesítési határideje
(maximum 72 óra)

72 óra

5.) a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás eredményéről szóló
tájékoztató („Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” c. dokumentum) elkészítésére
és az ajánlattevők részére történő megküldésére, egyúttal a szerződéskötési
moratórium lejártával a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére.
Felelős:
Határidő:

Jobb Gyula polgármester
Azonnal
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2. napirend
Előterjesztés
Tárgy: Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló
önkormányzati rendelete módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
2016. december 31. napján lejárt az Önkormányzat és a Közszolgáltató között megkötött
Közszolgáltatási szerződés, ezért vált szükségessé új eljárás lefolytatása a 2016. január 1.
napjától történő közszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében. Ezzel egyidőben sor került
a meglévő, hatályos rendelet felülvizsgálatára is.
Kulcs Községi Önkormányzat felülvizsgálta a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 16/2015. (VIII. 27.)
önkormányzati rendeletét.
A rendelet módosításra kerül, mivel változnak az abban foglalt nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó díjtételek.
A rendelet-tervezet teljes terjedelmében előterjesztésem melléklete.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és alkossa meg
önkormányzati rendeletét.
Kulcs, 2017. január 16.
Jobb Gyula s. k.
polgármester
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3. napirend
Előterjesztés
Tárgy: A szociális ellátásokról szóló, 4/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §
előírja, hogy a fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot. A rendelkezés
meghatározza a rendelet tartalmi elemeit is.
Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évben alkotta meg 4/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendeletét a szociális ellátásokról.
A Proviant-Kiss Vendéglátó és Élelmiszeripari Kft. Önkormányzatunkkal 2015. december 31.
napján vállalkozói szerződést kötött. melynek tárgya az Önkormányzat kötelezettségét képező,
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2)
bekezdése alapján az általa fenntartott óvodában és bölcsődében valamint a közigazgatási
területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési – oktatási
intézményben közétkeztetési szolgáltatások biztosítása volt.
A Proviant-Kiss Kft. 2016. decemberében benyújtotta kérelmét az étkeztetési térítési díjak
megemelése iránt. Kulcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta vállalkozási
szerződés módosítására vonatkozó javaslatot, és 158/2016. (XII.21.) határozatában úgy döntött,
hogy a képviselő testület az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a vállalkozási szerződés
módosítását, és felhatalmazza polgármesterét a szerződésmódosítás aláírására.
A szerződés-módosítás következtében a díjtételek módosítása érinti Kulcs Községi
Önkormányzatának a szociális ellátásokról szóló, 4/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendeletét,
melynek módosítása szükséges.
A rendelet-tervezet teljes terjedelmében előterjesztésem melléklete.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet elfogadására.
Kulcs, 2017. január 16.

Jobb Gyula s. k.
polgármester
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4. napirend
Előterjesztés
Tárgy: “Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” tárgyú
pályázat benyújtása
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország Kormánya a Széchenyi 2020 pályázati támogatások keretében pályázati
felhívást tett közzé “Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” címmel.
Felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Kulcs Községi Önkormányzat indulni kíván a fenti pályázati felhíváson, ezért elkészítette
pályázati anyagát. A projekt címe: Kulcs Községi Önkormányzat helyi közútjainak
kezelését biztosító gépek beszerzése.
Az elkészült projekt a Felhívás fejlesztési célkitűzéseire és forrásfelhasználási keretére irányul
a 2. célterület: önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges
erő- és munkagépek beszerzése mentén történő fejlesztés megvalósításával.
A 4 darab eszköz (1 db traktor, 1 db rézsűkasza, 1 db gréderlap és 1 db ágaprító) beszerzéssel
és 1 fő létszámbővítéssel a Kulcs Községi Önkormányzat kezelésében lévő 57,25 km hosszú
helyi közúthálózat kezelése korszerűsödik, az eredmények a társaság fenntartható fejlődését
biztosítják.
A tervezett, bruttó 13.395.925 Ft összegű fejlesztés megvalósítása adott pályázati konstrukció
forrásából igényelt, 75% intenzitású, 10.000.000 Ft összegű támogatás és a maradék
3.395.925,- Ft saját erő finanszírozásával történik.
A projekt teljes költsége: 13 395 925,- Ft, melynek elszámolható költsége: 13 395 925,- Ft,
projekt nem elszámolható költsége: 0,00,-Ft.
Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2017.10.01.
Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2017.12.31
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé
elfogadásra:
Kulcs, 2017. január 16.

Jobb Gyula sk.
polgármester
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Határoza ti javaslat:
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (…..) határozata a
“Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” tárgyú
pályázat benyújtásáról
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „“Külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges
erő- és munkagépek beszerzése” tárgyú pályázat benyújtása” tárgyú előterjesztést, és úgy
döntött, hogy részt kíván venni a Magyar Kormány által tett pályázati felhíváson, melynek
felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16.
Ennek keretében benyújtja támogatási igényét „Kulcs Községi Önkormányzat helyi
közútjainak kezelését biztosító gépek beszerzése” címmel.
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elkötelezi magát amellett, hogy
amennyiben a benyújtott támogatási kérelem kedvező elbírálásba kerül, úgy annak szakmaiműszaki tartalma szerint az adott projektet megvalósítja.
A projekt teljes költsége: 13.395.925,- Ft.
Az igényelt pályázati támogatás összege: bruttó 10.000.000,- Ft,
melyhez Kulcs Községi Önkormányzat 3.395.925,- Ft önerőt biztosít.
A pályázati önerő fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének Egyéb
gép berendezés, felszerelés, járművek beszerzésének előirányzata.
Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: 2017. február 15.
.
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Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. (….)
Önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 16/2015. (VIII. 27.)
Önkormányzati rendelet módosításáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében,
valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló 16/2015. (VIII. 27.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban:
R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével,
elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos
közszolgáltatás teljes körét az 1. mellékletben megjelölt vállalkozó (továbbiakban:
Közszolgáltató) jogosult és köteles ellátni, Kulcs Községi Önkormányzattal 2017.
február 1. napjától 2017. december 31. napjáig megkötött közszolgáltatási szerződés
alapján.”
2. § A R 3. § (1) bekezdésében meghatározott 1. melléklet helyébe az e rendelet által
meghatározott 1. melléklet kerül.
3. § A R 8. § (1) bekezdésében meghatározott 2. melléklet helyébe az e rendelet által
meghatározott 2. melléklet kerül.
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő harmadik
napon hatályát veszti.
Kulcs, 2017. január …..

Jobb Gyula
polgármester

Dr. Árva Helga
jegyző
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Záradék:
A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2017. január 5. napjától 2017. január 16. napjáig
a Kulcsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel megtörtént.
A rendelettel kapcsolatosan bejelentés, észrevétel érkezett/nem érkezett.
Kulcs, 2017. január …
A rendeletet kihirdettem: ….. napján.

Dr. Árva Helga
jegyző
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1. melléklet a …/2017. (…) Önkormányzati rendelethez

Közszolgáltató megnevezése

Kulcs Községi Önkormányzattal 2017. február 1. napjától 2017. december 31. napjáig a
megkötött, …/2017. számú közszolgáltatási szerződés alapján
Liquid-Porter Kommunális Szolgáltató Kft., 1077. Budapest, Bethlen G. u. 3. 2/24. szám
alatti vállalkozás, képviseli: Bársony Zsolt ügyvezető
köteles Kulcs település közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz gyűjtésére és ártalmatlanító helyre szállítására.
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2. melléklet a …/2017. (…) Önkormányzati rendelethez

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás
díja 2017. február 1. napjától 2017. december 31. napjáig megkötött, …/2017. számú
közszolgáltatási szerződés alapján:

Megnevezés
Alapdíj összege (nettó Ft/hó/ingatlan)

Díj
nettó 170,- Ft + ÁFA

Ürítési díj összege (nettó Ft/m3)

nettó 1.024,- Ft +
ÁFA

Közületi díj (nettó Ft/m3)

nettó 1.500,- Ft +
ÁFA

Az egyedi megrendelések teljesítési határideje
(maximum 72 óra)

72 óra
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Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ../2017. (…)
önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátásokról szóló,
4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2)
bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában,
48. § (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében,
131. § (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 74. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.
1. § A szociális ellátásokról szóló, 4/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) bekezdésében meghatározott 3. melléklet helyébe az e rendelet által
meghatározott 3. melléklet kerül.
2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.
Kulcs, 2017. január …
Jobb Gyula sk.
polgármester

Dr. Árva Helga sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet-tervezet társadalmi hirdetése 2016. december 21. napjától 2017. január 16. napjáig
a Kulcsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel megtörtént.
A rendelettel kapcsolatosan bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett.
A rendeletet kihirdettem 2017. ….. napján.
Dr. Árva Helga sk.
jegyző
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3. melléklet a …/2017. (…) önkormányzati rendelethez

Intézményi térítési díjak

1. Kulcs Községi Önkormányzat a gyermekétkeztetési intézményekben az egy ellátottra jutó
intézményi étkezési térítési díjak napi összegét 2017. február 1. napjától az alábbiak szerint
állapítja meg:
a)
b)
c)
d)

Bölcsőde:
Óvoda napközi:
Iskola napközi:
Iskola ebéd:

240- Ft + Áfa,
263,- Ft + Áfa,
388,- Ft + Áfa,
243,- Ft + Áfa,

Bruttó
Bruttó
Bruttó
Bruttó

305,- Ft
334,- Ft
493,- Ft
309,- Ft

2. Kulcs Községi Önkormányzat a bölcsődei intézményi gondozási díjat 2017. február 1.
napjától az alábbiak szerint állapítja meg:
a) bölcsődei intézményi gondozási díj:
5.000,- Ft/hó/fő
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