108/2011.(IV.11.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Papkeszi vegyes
háziorvosi körzet betöltéséről szóló előterjesztés és a háziorvosi állás betöltésére pályázat
kiírásáról döntött az alábbi feltételek szerint:
A pályázatát meghirdető szerv neve és címe:
Papkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8183 Papkeszi Fő út 42.

-

-

Munkahely és munkakör megnevezése:
háziorvos
6 hónapos határozott idejű közalkalmazotti jogviszony, amely letelte után további 6
hónapra meghosszabbítható, amely határozatlan idejűvé módosítható, vagy vállalkozói
szerződés keretében ellátható,
területi ellátási kötelezettséggel működő, központi ügyeleti szolgálatban történő
részvétellel.

-

Pályázati feltételek:
4/2000.(II.25) EüM rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelő és az ott,
valamint a 2000. évi II. törvényben, a 18/2000.(II.25) Korm. rendeletben előírt egyéb
feltételek megléte,
csatolandó: egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
orvosi végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló iratok hiteles másolata,
részletes szakmai önéletrajz
nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot
megismerhetik,
nyilatkozat arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér,
szakmai elképzelések bemutatása arról, hogy milyen prevenciós és szűrővizsgálati
programokkal kívánja előmozdítani a lakosság egészségi állapotának javítását,
a rendelési és készenléti időbeosztásra vonatkozó elképzelései
B kategóriás jogosítvány

-

Előnyt jelent:
sebész szakvizsga

-

-

-

-

Juttatások, egyéb információk:
az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései irányadók (kivétel későbbi esetleges vállalkozási
formában való működtetés),
különálló szolgálati lakás igény szerint biztosított,
határidő: a kszk.gov.hu honlapon történő megjelenéstől számított 15 nap,
elbírálás határideje: a határidő lejártát követő 2011. május 25-én sorra kerülő képviselőtestületi ülésen,
az állás legkorábban 2011. július 1-től tölthető be,
a pályázat benyújtása: Ráczkevi Lajos polgármesterhez a Polgármesteri Hivatal címére
(8183 Papkeszi Fő út 42.) pályázati kód feltüntetésével
Érdeklődni lehet: tel.:
06/88-588-650 és a

06/88-588-690-es számon lehet Ráczkevi Lajos polgármesternél és Künsztler Zoltánnál ig.
főelőadónál.
Határideje:

2011. április 15.

109/2011.(IV.11.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza
Ráczkevi Lajos polgármester,
Wild Balázs alpolgármestert és
Simon-Jójárt Sándor János PTKB. elnökét
a háziorvosi pályázatok felbontásával. Értékeljék, hogy a pályázatok megfelelnek-e a
pályázati kiírás formai és tartalmi követelményeinek, majd véleményükkel ellátva
készítsenek előterjesztést a Képviselő-testület részére a pályázati anyagokról.
110/2011.(IV.11.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
A Képviselő-testület a Papkeszi 193/1. hrsz. és a 427/1. hrsz. alatti ingatlanok megosztásával
nyeles telek kialakítását nem támogató képviselői indítványt nem támogatta.
111/2011.(IV.11.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 227. hrsz. alatti telek két részre
osztása, a 427/1. hrsz. alatti ingatlan megosztása három részre az 531/2. hrsz-ú ingatlan
bevonásával (ebből 1 db nyeles telek), a 455. és 456 hrsz-ú ingatlanok telekhatár-rendezése
és a 193/1. hrsz-ú ingatlan két részre történő megosztása (ebből 1 db nyeles telek) földmérési
munkáinak elvégzésére a Megyekő Kft-t (Veszprém) bízza meg, 227.500.- Ft, azaz
Kettőszázhuszonhétezer-ötszáz 00/100 forint bruttó vállalási áron.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésével.
112/2011.(IV.11.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Papkeszi község területén lévő
építési telkek árának meghatározását napirendjéről levette.
A Képviselő-testület megbízza a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottságot, hogy a Képviselő-testület soron következő ülésére a telkek vételárának
megállapítására tegyen javaslatot.
113/2011.(IV.11.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
pályázathoz is szükséges építési engedélyezési eljárás
megtárgyalta és a következő döntést hozta:
Az eljárás díját – 460.800,- Ft – a z önkormányzat 2011. évi
során, „Pályázati önrész” címen tervezett előirányzat terhére
Nemzeti Közlekedési Hatóság számlájára átutalja.

KKK-BIZT-2010 kódszámú
díjáról szóló előterjesztést
költségvetése 2. melléklet 69.
biztosítja és az eljárási díjat a

114/2011.(IV.11.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Papkeszi
Községi Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervéről szóló
előterjesztést megtárgyalta és a következő döntést hozta:
2011. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:
Papkeszi Községi Önkormányzat1
2011. évi közbeszerzési terve2
Időbeli ütemezés
Beszerzés tárgya,
mennyisége3

Az eljárás
megindításának illetve a
közbeszerzés5
megvalósításának
tervezett időpontja

Szerződés
teljesítésének
várható időpontja
vagy a szerződés
időtartama

Sor kerül-e vagy sor
került-e az adott
közbeszerzéssel
összefüggésben
előzetes összesített
tájékoztató
közzétételére?4

CPV kód

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárás típus

I. Árubeszerzés

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

II. Építési beruházás

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

III. Szolgáltatás
megrendelése

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

IV. Építési koncesszió

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

V. Szolgáltatási
koncesszió

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Határidő:
Felelős:

1

a 2011. évben folyamatos
Ráczkevi Lajos
Künsztler Zoltán

polgármester
igazgatási főelőadóó

Az ajánlatkérı megjelölése. Közbeszerzési terv-készítési kötelezettség Kbt. 22. § (1) bekezdésében meghatározott (klasszikus ajánlatkérıket) terheli.
A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, lehetıleg április 15-ig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkezı változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell. A közbeszerzési tervnek az ajánlatkérınek
az adott évben, esetlegesen még a közbeszerzési terv elkészítése elıtt megvalósított közbeszerzéseit is tartalmaznia kell. A közbeszerzési terv nyilvános.
3
Az ajánlatkérınek közbeszerzéseiket, tehát a legalább az irányadó egyszerő közbeszerzési értékhatárt elérı értékő, kivitelnek nem minısülı beszerzéseiket kell feltüntetniük, utalva a kizárólagos ügyvédi
tevékenységnek minısülı szolgáltatásokra, illetve a központosított közbeszerzési körbe tartotó közbeszerzésekre is.
4
Ha már korábban sor került, az erre történı pontos hivatkozás is megjelölhetı.
5
Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.
2

