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E l  t e r j e s z t é s

a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete
2010. decemberi ülésére

Tárgy:  kötelez  kénysepr - ipari közszolgáltatás igénybevételér l szóló pályázat elbírálására

Tisztelt  Képvisel -testület!

Emlékeztetem Önöket arra, hogy a Képvisel - testület nevében eljárva írtam ki a kötelez  kéménysepr - ipari
közszolgáltatás igénybevételér l szóló 25/2009. (XI. 27.) önkormányzati rendeletben és a vonatkozó hatályos
jogszabályban rögzített feltételeknek megfelel  kitételekkel a pályázatot.
A pályázati kiírás a 29/2005. (IX. 29.) Ökt rendelet 4. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak megfelel en
történt.
A pályázati kiírásra kett  pályázat érkezett határid n belül, a kiírásnak megfelel  pályázati anyagot
benyújtva, az eddigi közszolgáltatást végz  által és Boldizsár Ferenc (Mindszent, Erzsébet
királyn  u. 17. sz.) vállalkozó által.
Tájékoztatom Önöket, hogy a kötelez  közszolgáltatások igénybevételér l szóló 1995. évi XLII. törvény
5. § (4) bekezdése értelmében a közszolgáltatás díjtétele megállapítása el tt ki kell kérni a
területileg illetékes fogyasztó védelmi felügyel ség hozzájárulását. A díjtétel ue. tv. 5. § (2)  bekezdése
értelmében, a közszolgáltatást nyújtó költségelemzésén kell hogy alapuljon, mely  része a pályázatnak. Ezek
alapján történt az önkormányzat által rendeletben foglaltan a díjtételek megállapítása.
Az eddigi Közszolgáltató pályázata mellett szól, hogy az eddigi szolgáltatására lakossági bejelentés nem
érkezett, tevékenységével a szolgáltatást igénybevev k elégedettek.
Javaslom a képvisel -testületnek a pályázati anyagok áttanulmányozása után annak rendeletben való
kimondását, hogy melyik  pályázó alkalmas a közszolgáltatás ellátására és t bízza meg annak ellátásával a pályázati
kiírásban szerepl  feltételeknek megfelel en.
Indítványozom továbbá a hatályos tárgyi rendelet és annak melléklete aktuális módosítását és
annak változtatás nélküli elfogadását követ en, a pályázat kedvez  elbírálásával egy-id ben a
közszolgáltatási szerz dés megkötésére való felhatalmazás polgármester úr számára való
megadását.
Felhívom a képvisel -testület tagjainak figyelmét, hogy amennyiben a képvisel -testület nem dönt a benyújtott
pályázati anyagról, úgy új pályázatot kell kiírnia  a hatályos vonatkozó jogszabályoknak megfelel  feltételek mellett.

C s a n y t e l e k, 2010. december 1.
Tisztelettel:

Kató Pálné
    jegyz
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…………./2010. (XII. ….) Ökt határozat

Tárgy:  kötelez  kéménysepr - ipari közszolgáltatás igénybevételér l szóló közszolgáltatási
 szerz dés kötésére felhatalmazás

Határozati   j a v a s l a t

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat
jegyz je az Ügyrendi Bizottsága Elnöke, és a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottsága Elnöke el terjesztésében foglaltakat, a tárgyban ………………….
vállalkozó által benyújtott pályázatot elfogadva (azt külön rendeletben szabályozott módon) felhatalmazza
Forgó Henrik polgármester urat fenti vállalkozóval a kéménysepr -ipari közszolgáltatás kötelez
igénybevételére vonatkozó közszolgáltatói szerz dés megkötése.

Végrehajtás határideje:  azonnal, legkés bb 2011. január 3.
Felel s: Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: a közszolgáltatói szerz dés aláírását követ  testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- …………………………… közszolgáltató
- ………pályázó
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz
- Irattár


