NYILATKOZAT
Alulirott Feketene Bonczok Eva Ktilsovat, Petofi u. 5. szam alatti lakos a helyi Valasztasi
Bizottsag tagjava torteno megvalasztasra szolo jelolest elfogadom.
Hozzajarulok, hogy megvalasztasomrol nyilvanos iilesen dontson a kepviselo-testiilet.
Kiilsovat, 2014. februar 3.

Feketene Bonczok Eva

NYILATKOZAT
Alulirott Komjathy Istvanne Kulsovat, Kossuth u. 32. szam alatti lakos a helyi Valasztasi
Bizottsag pottagjava torteno megvalasztasra szolo jelolest elfogadom.
Hozzajarulok, hogy megvalasztasomrol nyilvanos iilesen dontson a kepviselo-testiilet.
Kulsovat, 2014. februar 3.

Komjathy Istvanne

NYILATKOZAT
Alulirott Gees Karolyne Kiilsovat, Kossuth u. 64. szam alatti lakos a helyi Valasztasi
Bizottsag pottagjava torteno megvalasztasra szolo jelolest elfogadom.
Hozzajarulok, hogy megvalasztasomrol nyilvanos iilesen dontson a kepviselo-testiilet.
Kiilsovat, 2014. februar 3.

Gees Karolyne
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Eloterjesztes
a Kepviselo-testtilet 2014. februar 6-i ulesere

Targy: 5./ Vegyes iigyek
Onkormanyzati helyiseg berleti dijanak megallapitasa
Tisztelt Kepviselo-testiilet!
Az elozo kepviselo-testiileti iilesen kepviselotarsunk javasolta, hogy a kepviselo-testiilet
foglalkozzon a teremberlettel, tegye lehetove, hogy a nyugdijas klub altal hasznalt helyiseg
csaladi rendezvenyekre igenybe veheto legyen. A j avasolt berleti dij osszege 3 000
Ft/alkalom.
A nem lakas celjara szolgalo helyisegek berleti dijat hatarozattal allapitja meg a kepviselotestulet.
Javaslom, hogy a Raffel u. 12. szam alatti kozossegi hazban levo - nyugdijas klub altal
hasznalt - helyiseg berleti dijanak megallapitasarol az inditvanynak megfeleloen hozzon
hatarozatot a kepviselo-testiilet. A helyiseg berbeadasarol, a hasznalatba adast megelozoen, a
nyugdijas klub vezetqje kapjon ertesitest.
Kulsovat, 2014. februar 3.
Aczel Peter
polgarmester

Hatarozati javaslat
Kulsovat Kozseg Onkormanyzatanak kepviselo-testulete az onkormanyzat tulajdonaban levo
Kulsovat, Raffel u. 12. szam alatti kozossegi hazban levo - jelenleg a nyugdijas klub altal
hasznalt - helyiseget 2014. februar 15. napjatol kezdodoen berbe adja csaladi rendezvenyek
megtartasara.
A helyiseg berleti dij a 3000 Ft/alkalom.
A helyiseg berbeadasarol, a hasznalatba adast megelozoen, berbeado ertesiti a nyugdijas klub
vezetqjet.
Hatarido: folyamatos
Felelos: Aczel Peter polgarmester

Tisztelt Kepviselo-testulet!
Tisztelt Polgarmester Or!

A Kulsovati Nyugdijas Klub neveben tiszteletteljes nagy keressel fordulunk Onokhoz, a klubszobankkal
kapcsolatban.
Nagyon brultijnk, hogy vegre otthonossa tehettuk a klubszobankat. Boldogan osszejovunk hetente 1
alkalommal beszelgetni, tudjuk, hogy mindannyiunk erdeke, hogy megbecsuljuk, vigyazzunk az
ertekeinkre, amit az evek soran gyujtogettunk. Tobb nagy erteku elektromos keszuiek, sajat keszitesu
fuggonybk, asztalteritok es szamunkra kedves emlekek diszitik szobank falait.
Leveliink azert most idoszeru, mert kbzelegnek a ballagasok es sajnos egyre tobben kerik a falubol,
hogy adjuk oda szobankat kulbnbbzo szorakozas celjabol (ballagas, keresztelo...stb). Elofordult mar,
hogy hasonlo rendezvenyre atadtuk a termet, de sajnos nagyon rossz tapasztalataink vannak, mert
csak a buz es a piszok maradt hatra, amit az idos asszonytarsaimmal egyutt tettunk rendbe. Ami
bizony idos letunkre nem a mi feladatunk lett volna. Mi hetente tisztasagot hagyunk es senki utan
nem szeretnenk takarftani. Onok jobban tudjak, vannak meg helyisegek a mi kis szobankon ki'vul,
amit berbe lehet venni. Termeszetesen szivesen kolcsonadjuk a szekeket, ha kell. A keresunk az
lenne, hogy ne legyen kotelezo szamunkra idegen embereknek szobank atadasa.
A Nyugdijas Klub neveben kerem Onbket, hogy hagyjak meg nekunk, hogy a helyisegunket csak mi
nyithassuk es zarhassuk. Ugy gondoljuk, hogy ezt talan kierdemeljiik, mivel a falu mindenkor
szamithat rank, ha kell. Hisz tudjak, a faluban mas klub ilyen hosszutavon meg nem mukodott, mint
mi. Tobb, mint 15 eve bekessegben egymasnak orulve keszuliink hetrol-hetre a kis klubszobankban.
Tudjuk, hogy a helyiseg az Onkormanyzat tulajdona, mi megis kerjuk tisztelettel Onoket, amig letezik
a Klub, amit sokaig szeretnenk meg fenntartani, ne kelljen masokkal megosztani a szep szobankat.
Nagyon szepen koszbnjuk a megertesiiket, bizunk abban, hogy elfogadjak keresunket, bizunk
joindulatukban. Kerjuk segitsenek nekunk, hogy tovabbra is orommel menjunk abba a szobaba, amit
mi kaptunk es csak a Nyugdijas Klub hasznal.

Kelt: Kulsovat, 2014. januar 31.

Nagy tisztelettel:
Nyugdijas Klub

Fekete Sandorne
klubvezeto

POLGARMESTERI HIVATAL
KEPVISELO TESTULET
Aczel Peter Polgarmester Ur reszere
8532 KULSOVAT
Kossuth u. 70.

Tisztelt Polgarmester Ur!
Tisztelt Kepviselo Testulet!

A Kiilsovat SE sportelnokekent szeretnem megkoszonni a tavalyi evben futball-csapatunk
szamara nyujtott tamogatasukat.
A kapott osszegrol pontosan elszamoltunk, a kiadasokrol a szamlakat benyujtottuk.
A Kepviselo Testulet tamogatasat bizonyitva, az oszi bajnoksagban elso helyezest ertiink el, 5
ponttal vezetunk a tobbi csapat elott, ezzel bajnokeselyes csapatta valtunk.
Tisztelettel kerem, hogy amennyiben mod es lehetoseg van ra, ez evben is sziveskedjenek
anyagi tamogatasukkal segiteni egyesiiletunk sikeres szerepleset.
A 2014. evben varhato kiadasaink:
-

jatekengedelyi dij
jatekvezetoi dij
atigazolasi dij
orvosi vizsgalati dij
teremberles dij a
utazasi koltsegterites
sportfelszerelesek vasarlasa (labdak, mezek, futball csukak.. .stb.)
meszhidrat a palya felfestesehez
konyveloi dij
Osszesenkb. 250.000-Ft
Bizva kedvezo dontesiikben

Tisztelettel:
Libis Janos
sportelnok
Kiilsovat SE

Kiilsovat, 2014. januar 23.

Kulsovat Kozseg Onkormanyzata
9532 K u l s o v a t , K o s s u t h u. 7 0 .
Tel: 89/342-090; 20/418-8690
Fax.: 89/342-090
e-mail: pmkvat@gmail.com

ELOTERJESZTES
a Kepviselo-testulet 2014. februar 6-i nyilvanos ulesere

Targy: Az Onkormanyzat 2014. evi kozbeszerzesi terve
Eloado: Aczel Peter polgarmester

Kiilsovat Kozseg O n k o r m a n y z a t a
9532 Kiilsovat, K o s s u t h u. 70.
Tel: 89/342-090; 20/418-8690
Fax.: 89/342-090
e-mail: pmkvat@gmail.com

Tisztelt Kepviselo-testiilet!
A kozbeszerzesekrol szolo 2011. evi CVIII. tdrveny (a tovabbiakban: Kbt.) 33. § (1) bekezdese
alapjan az ajanlatkero a koltsegvetesi ev elejen, de legkesobb tnarcius 31-ig eves osszesitett
kozbeszerzesi tervet koteles kesziteni az adott evre tervezett kozbeszerzeseirol.
A 2014. evre vonatkozo kozbeszerzesi ertekhatarokat Magyarorszag 2014.
koltsegveteserol szolo 2013. evi CCXXX. torveny 63. § (1) bekezdese hatarozza meg.

evi kozponti

A koltsegvetesi torvenyben a Kbt. 10. § (1) bekezdes b) pontja szerinti nemzeti ertekhatar 2014. januar
1-jetol 2014. december 31-eig:
a) arubeszerzes eseteben: 8,0 millio forint,
b) epitesi beruhazas eseteben: 15,0 millio forint,
c) Epitesi koncesszio eseteben: 100,0 millio forint,
d) szolgaltatas megrendelese eseteben: 8,0 millio forint,
e) szolgaltatasi koncesszio eseteben: 25,0 millio forint.
A kozbeszerzesi terv nem jelenti a kozbeszerzesre vonatkozo eljaras lefolytatasanak kotelezettseget, az
ajanlatkero a kozbeszerzesi tervben nem szerep!6 kozbeszerzesre vagy a tervben foglaltakhoz kepest
modositott kozbeszerzesre vonatkozo eljarast is lefolytathat, ha az altala elore nem lathato okbol
eloallt kozbeszerzesi igeny vagy egyeb valtozas meriilt fel, ebben az esetben a kozbeszerzesi tervet
modositani es indokolni szukseges.
Az Onkormanyzat ez evi koltsegveteseben nem szerepel olyan beruhazas, illetve beszerzes, amely a
kozbeszerzesi torveny hatalya ala esne, ezert az Onkormanyzat kozbeszerzesi tervet ennek
flgyelembevetelevel, nemleges tartalommal javaslom jovahagyni.
A kozbeszerzesi terv nyilvanos, melyet az ajanlatkeronek legalabb 6t evig meg kell oriznie.

Hatarozati javaslat
Kulsovat Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete Kiilsovat Kozseg Onkormanyzatanak
2014. evi kozbeszerzesi tervet a melleklet szerint hagyja jova azzal, hogy ev kozben sziikseg szerint
modosftja.
Hatarido: folyamatos
Felelos: polgarmester, jegyzo

Kiilsovat Kiizseg Onkormanyzata
2014. evi osszevont
kozbeszerzesi terve

Idobeli iitemezes
A kozbeszerzes targya es
mennyisege

cpv k6d
v

Iranyado
eljarasrend

Tcrve/ett
eljarasi tipus

az eljaras
szer/odes
meginditasanak,
teljesitescnek
illetve a kozbeszerzes varhato idopontja
megvalositasanak
vagy a szerzodes
tervezett idopontja
idotartama

Sor keriil-e vagy
sor keriilt-e az
adott
kozbeszerzessel
osszefiiggesben
elozetes osszesitett
tajekoztato
kozzetetelere?

I. Arubeszerzes

II. Epitesi beruhazas

III. Szolgaltatasmegrendeles

A k6zbeszerzesi tervet a koltsegvetesi ev elejen, legkesobb marcius 31. napjaig kell elkesziteni, es ev ko'zben a bekovetkezo valtozasokra tekintettel szUks^g szerint
aktualizalni kell. A kozbeszerzesi tervben az ajanlatkero altal esetlegesen a kozbeszerzesi terv elkeszitese elott az adott evben megvalositott kOzbeszerzeseit is tartalmaznia kell.
A kozbeszerzesi terv nyilvanos.

IV. Epitesi koncessxio

V. Szolgaltatasi
koncessxio

Kiilsovat, 2014. februar 4.
L/
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Aczel Peter
polgarmester

