TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405
e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

MEGHÍVÓ
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete következő ülését 2018. március 08-án
du. 1400 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre ezúton
tisztelettel meghívom.
NAPIRENDI PONT:

1./ Tiszacsege
Város
Önkormányzata
–
„TOP
3.2.1-15-HB1-2016-00003
azonosítószámú, „Iskola komplex energetikai felújítása Tiszacsegén” című projekttel
kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró
döntés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
2./ A nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló bizottsága tagjainak és póttagjainak
megválasztása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
3./ Az óvoda általános felvételi időpontjának és az óvodába jelentkezés módjának
meghatározása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
4./ Különfélék

ZÁRT ÜLÉS:
1./ Közalkalmazotti kinevezés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
Tiszacsege, 2018. március 7.
Tisztelettel:
Szilágyi Sándor
polgármester

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405
e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

ELŐTERJESZTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. március 8-án tartandó testületi ülésére

Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzata – „TOP 3.2.1-15-HB1-2016-00003 azonosítószámú,
„Iskola komplex energetikai felújítása Tiszacsegén” című projekttel kapcsolatos építési
kivitelezési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés
Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatom, hogy a(z) Tiszacsege Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által 2018.
február 1. napján a „TOP 3.2.1-15-HB1-2016-00003 azonosítószámú, „Iskola komplex
energetikai felújítása Tiszacsegén” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési
feladatok ellátása” tárgyában indított nyílt eljárás szabályai szerinti hirdetmény
közzététele és tárgyalás nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárásra 5 db ajánlat érkezett,
melyek tartalmi-formai kiértékelése lezárult.
Az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok az alábbi gazdasági szereplők
számára kerültek megküldésre 2018. február 1-én:
-

"UNIVERSAL BAU' 96" Bt. (4029. Debrecen, Csillag u. 53. fszt. 1.,
Adószám: 22875624-2-09)
DRYVIT PROFI Kft. (4030. Debrecen, Karabély u. 3., Adószám: 248805212-09)
HABI-GENERÁL Kft. (4029 Debrecen, Cegléd utca 18., Adószám:
25079030-2-09)
ANNA ’95. Bt. (4242 Hajdúhadház, Vadas utca 11., Adószám: 22865168-209)
DU-ÉP 2001 Építőipari és Szolgáltató Bt. (4032. Debrecen, Patai István u.
32., Adószám: 20971834-2-09)

Az elbírálás szempontja: a Kbt. 76§ (2) bekezdése c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány
a következő részszempntok alapján:
Értékelési szempont/alszempont
1. Nettó vállalkozási díj (Ft)
2. Szakmai ajánlat a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat
figyelembe véve: a szerződés teljesítésében
részt vevő szakember energetikai projektek
vonatkozásában
megvalósult
építési
beruházások területén szerzett szakmai
tapasztalata (db) (min 0 db, maximum 3 db
kerül értékelésre)

Súlyszám
70
30

Értékelési módszer
fordított arányosítás
egyenes arányosítás

Az ajánlatok értékelésekor az egyes részszempontokra adható pontszám alsó határa 0 pont,
felső határa 100 pont, amely minden részszempont esetében azonos.
A pontozás mindegyik rész-szempont esetében két tizedesjegy pontossággal történik.
A rész-szempontok pontszámai megszorzásra kerülnek a rész-szempont eljárást megindító
felhívásban meghatározott súlyszámával, és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek
összesítésre. Az így kapott eredmény adja az ajánlat összesített pontszámát. A nyertes a
legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz.
Az érvényes ajánlatokat figyelembe véve a legjobb ár-érték arány alapján a legkedvezőbb
ajánlatot a(z)
•

DRYVIT PROFI Kft. ajánlattevő nyújtotta be.

A döntési javaslat:
Nyertes Ajánlattevő
Neve
Címe és Adószáma
4030. Debrecen, Karabély u. 3.
DRYVIT PROFI Kft. Adószám: 24880521-2-09

Nyertes ajánlat
Nettó vállalkozási díj (Ft)
65 790 000 Ft

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a Dryvit Profi Kft.t, mint a „TOP 3.2.1-15-HB1-2016-00003 azonosítószámú, „Iskola komplex energetikai
felújítása Tiszacsegén” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása”
tárgyban hirdetett közbeszerzés nyertesét, azaz a projekt építési kivitelezőjét.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjenek.

Tiszacsege, 2018. március 6.
Szilágyi Sándor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

…/2018.(III.8.)KT.számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „TOP 3.2.1-15HB1-2016-00003 azonosítószámú, „Iskola komplex energetikai felújítása Tiszacsegén” című
projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása” tárgyban hirdetett közbeszerzés
nyertesét, azaz a projekt építési kivitelezőjét a DRYVIT PROFI Kft. (4030. Debrecen,
Karabély u. 3., Adószám: 24880521-2-09) elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eredmény kihirdetésére és a nyertes
ajánlattevővel való, a közbeszerzési törvényben foglalt határidők betartásával, vállalkozási
szerződés megkötésére.
Továbbá a képviselő testület a polgármestert felhatalmazza arra, hogy a Támogatási
szerződésben szereplő tartalék keretet a kivitelezési munkák fedezetének biztosítására
átcsoportosítsa.
Határidő: azonnali
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
JEGYZŐJE
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405
e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

ELŐTERJESZTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. március 08-án tartandó ülésére

Tárgy:

A nemzetiségi szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak
megválasztása

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlési általános választások időpontjának kiírásával egyidejűleg a korábbi
nemzetiségi szavazatszámláló bizottságok tagjainak jogviszonya a törvény erejénél fogva
megszűnt.
Miután a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság megválasztásának időpontjára vonatkozóan
a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) nem tartalmaz
speciális szabályokat, a nemzetiségi választáson működő szavazatszámláló bizottságot is a
Ve. 24. § (1) bekezdésének megfelelően, azaz az országgyűlési képviselők általános
választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás előtti huszadik napig meg kell
választani.
A Ve. 312 § (1) bekezdése szerint valamennyi nemzetiség számára közös szavazókör szolgál.
A szavazókör szavazatszámláló bizottságának megválasztása szintén Képviselő-testületi
döntést igényel.
A Ve. 14. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a szavazatszámláló bizottság legalább 5 tagból
áll. Mivel a jelölő szervezetek a nemzetiségi szavazókör bizottságába megbízottakat nem
küldhetnek (Ve. 311. § (2) bek.), 5 tag megválasztására teszek javaslatot. A nemzetiségi
szavazókör szavazatszámláló bizottságának feladata csak a 2019. évi őszi nemzetiségi
önkormányzati választás során lesz.
Az indítványomban javasolt személyek a Ve. szerinti jogszabályi kritériumoknak
megfelelnek.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a jogszabálynak megfelelően, módosító javaslat
nélkül, egy szavazással dönteni szíveskedjen.
Tiszacsege, 2018. március 7.
dr. Bóné Mónika
jegyző
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HATÁROZATI JAVASLAT:

…/2018.(III.08.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzetiségi szavazókör
szavazatszámláló bizottsága tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választja:
Tagok:
Csenkiné Végh Erzsébet 4066 Tiszacsege, Bartók Béla utca 16.
Papp Sándorné 4066 Tiszacsege, Erzsébet utca 13.
Kiss Zoltánné 4066 Tiszacsege, Lehel utca 37.
Kiss Jánosné, 4066 Tiszacsege, Hataj u. 37.
Lévai Lászlóné 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 35.
Póttagok:
Szabó Orsolya, 4066 Tiszacsege, Zátony III. u. 3.
Fülöp Erzsébet 4066 Tiszacsege, Török Bálint utca 36.
A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Bóné Mónika jegyző
Határidő: azonnal
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405
e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

ELŐTERJESZTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. március 08-án tartandó ülésére
Tárgy: Az óvoda általános felvételi időpontjának és az óvodába jelentkezés módjának
meghatározása

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2)
bekezdés b.) pontja alapján a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az
óvodai általános felvételi időpontról.
Az óvodai beiratkozás megszervezése tehát a jelenleg hatályos Nkt., illetve a nevelési
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20. § előírásainak megfelelően történik a településen az
alábbiak szerint:
- Az óvoda általános felvételi időpontja: 2018. május 2. – 2018. május 11.
- A jelentkezés helye: Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Tiszacsege, Óvoda u. 3/a. szám
alatti székhelye.
- Az óvodába jelentkezni az intézményvezetőnél lehet, hétköznap 8 órától 12 óráig.
Az intézményvezető kéréséhez igazodva került összeállításra a határozati javaslat, melynek
elfogadását kérem a Képviselő-testülettől.
Tiszacsege, 2018. március 7.
Tisztelettel:
Szilágyi Sándor
polgármester

Határozati javaslat:

…/2018.(III. 08.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 49. § (3) bekezdése szerint közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, mely az
intézmény hatályos Alapító Okirata alapján – a Képviselő-testület 85/2016.(V.05.) KT. számú
határozatában foglaltak szerint – Tiszacsege város közigazgatási területe, illetve a fenntartó
által meghatározott szabad kapacitás terhére, vagy más fenntartókkal kötött megállapodás
alapján a környező települések közigazgatási területe.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 82. § (2) bek. b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva - figyelemmel
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §-ára - a Tiszacsegei Városi Óvodában és
Bölcsődébe a 2017/2018. nevelési évre a jelentkezés módját és idejét az alábbiak szerint
határozza meg:
- Az óvoda általános felvételi időpontja: 2018. május 2. – 2018. május 11.
- A jelentkezés helye: Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Tiszacsege, Óvoda u. 3/a. szám
alatti székhelye.
- Az óvodába jelentkezni az intézményvezetőnél lehet, hétköznap 8 órától 12 óráig.
Az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának
határidejéről a fenntartó közleményt tesz közzé Tiszacsege Város honlapján, valamint az
intézmény hirdetőtábláján, a beiratkozás első napját megelőzően legalább harminc nappal; a
20/2012. EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján.
A képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről az
intézményvezetőt tájékoztassa.
A határozat végrehajtásáért felelős: Bárdos Tiborné intézményvezető
Határidő: folyamatos

HIRDETMÉNY
az óvodai felvételről a 2018/2019-as nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1)
bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig
nevelő intézmény.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet hatályos rendelkezése:
20. § (2)A szülő- a családi napköziben vagy a bölcsődében ellátásban részesülő gyermek,
továbbá a (2a) bekezdésben foglaltak kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre
jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy
a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott
időpontban.
NKt.8.§-ának rendelkezése:
(2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson
vesz részt.”A kötelező óvodába járás 2015. szeptember 01-től hatályos, tehát azokra a
gyermekekre vonatkozik, akik jelen esetben 2018. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.
Lehetséges felmentést kapni a 3. éves kortól történő óvodába járás alól. A felmentést a szülő
kezdeményezheti, és a jegyző adhatja meg az óvodavezető és a védőnő egyetértésével.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 247. § alapján „az a szülő vagy törvényes képviselő:
a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába,
illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító
Nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai
nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a
tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban
meghatározott mértékűnél többet mulaszt, szabálysértést követ el.”
Mit kell tudni az óvodai felvételről?
•

A Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

•

A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is ekkor kell jelenteni.

•

A Nkt. 49. § (1) bekezdés értelmében az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése
után vehető fel.

•

A Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki harmadik életévét
a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek
óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

•

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdés e) és f) pontja szerint az óvodában
a hatályos Alapító Okirat és Pedagógiai Programnak megfelelően folyik a sajátos nevelési
igényű gyermekek ellátása.

Az önkormányzati fenntartású óvodába történő jelentkezés időpontja:.
2018. május 2 – 11. hétköznapokon 8 – 12 óra között
A jelentkezés helyszíne:
Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde, Tiszacsege Óvoda u. 3/A

A beiratkozáskor be kell mutatni:
•

a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót
(anyakönyvi kivonat, vagy személyi azonosító) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (azaz
a gyermek lakcímkártyáját),

•

a szülő személyi azonosító igazolványát,

•

a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

•

nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőknek igazolnia kell azt is, hogy
milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,

•

a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való jelentkezéshez a szakértői és
rehabilitációs bizottság javaslata szükséges,

•

amennyiben a gyermek hátrányos-, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló
jegyzői határozatot.
Az Óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról írásban értesíti a szülőket,
legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig.
A Nkt. 37. § szerint az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül
eljárást megindító kérelmet nyújthat be az Óvoda vezetőjénél, amely kérelmet az óvodavezető
az ügy összes iratával nyolc napon belül a jegyzőhöz küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el
és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a
közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.
Az óvodai nevelési év kezdete: 2018. szeptember 3. (péntek).
Tiszacsege, 2018. március 6.

Szilágyi Sándor
polgármester

