Gyomaendrőd Város Polgármestere
5500 Gyomaendrőd, Selyem út. 124.
Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288
Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu

MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel
meghívja Önt a Képviselő-testület

2017. július 20-án 13.00 órakor
kezdődő soron kívüli ülésére a Városháza üléstermébe.


Napirend:
1. Helyi közúti személyszállítás közszolgáltatásra kiírt pályázat bírálata
2. Bíráló Bizottság létrehozása a „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
betonalapanyag beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásához
3. Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támogatási kérelme
4. Kamatozó kincstárjegy vásárlása
5. Bejelentések

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2017. július 18.

Toldi Balázs
polgármester


A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk
főmenüből
nyíló,
Önkormányzat

Testületi
ülések

Előterjesztések
menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés
előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2017. július 20.
napján tartandó rendkívüli üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. július 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Helyi közúti személyszállítás közszolgáltatásra kiírt pályázat bírálata
Pardi László
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A „Gyomaendrőd Város közigazgatási területén végzendő helyi közúti személyszállítás közszolgáltatási szerződés
keretében történő ellátása” tárgyában kiírt pályázati felhívás Hivatalos Értesítőben való megjelenését követően 2
gazdasági szereplő jelezte érdeklődését. Ennek megfelelően összesen 2 gazdasági szereplő részére került
megküldésre az ajánlattételi dokumentáció.
Az pályázati felhívásban meghatározott határidőre, 2017. július 11. napjának 16:00 óráig 2 db ajánlat került
benyújtásra.
1.
Ajánlattevő neve: Mobilbusz Közlekedési Kft.
Ajánlattevő székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Borostyán u. 20/1
Bírálati részszempontok
1. Igényelt önkormányzati támogatás mértéke (bruttó forint / hó)
2. Egyszeri utazási alkalomra szóló jegyár (bruttó forint)
3. Teljes árú havi bérlet ára (bruttó forint)
4. Kedvezményes (tanuló/nyugdíjas) havi bérlet ára (bruttó forint)
5. mozgásukban korlátozott személyek utazási feltételét is biztosítja
6. helyi gépjárművezetőt alkalmaz

Ajánlat
1.000.000,- Ft/hó, azaz egymillió
forint/hó
60,- Ft, azaz hatvan forint
2.110,- Ft, azaz kettőezeregyszáz forint
400,- Ft, azaz négyszáz forint
Igen / Nem *
Igen / Nem *

2.
Ajánlattevő neve: DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 6000 Kecskemét, Fuvar utca 1.
Bírálati részszempontok
1. Igényelt önkormányzati támogatás mértéke (bruttó forint / hó)
2. Egyszeri utazási alkalomra szóló jegyár (bruttó forint)
3. Teljes árú havi bérlet ára (bruttó forint)
4. Kedvezményes (tanuló/nyugdíjas) havi bérlet ára (bruttó forint)
5. mozgásukban korlátozott személyek utazási feltételét is biztosítja
6. helyi gépjárművezetőt alkalmaz

Ajánlat
1.497.000,- Ft/hó, azaz egymilliónégyszázkilencvenhétezer
forint/hó
200,- Ft, azaz kettőszáz forint
3150,- Ft, azaz háromezerszázötven forint
630,- Ft, azaz hatszázharminc
forint
Igen / Nem *
Igen / Nem *

A jelenlegi gazdasági feltételek:
A menetjegy ára 2016-2017-ben:
·
Egyszeri utazási alkalomra szóló jegyár:
200 Ft
·
Teljes árú havi bérlet ára:
3.150 Ft
·
Kedvezményes (tanuló/nyugdíjas) havi bérlet ára: 630 Ft
Igényelt önkormányzati támogatás mértéke (bruttó forint / hó): 1.570.000Ft
Az előzetes vizsgálat alapján mindkét beérkezett pályázat érvényes és a pályázók alkalmasak a feladat ellátására,
de mivel csak a Képviselő-testületi ülést megelőzően kerül megtartásra a Bíráló Bizottsági ülés, ezért annak
véleménye csak az ülésen kerül bemutatásra.
A benyújtott pályázatok a Városüzemeltetési osztályon megtekinthetők.
Döntési javaslat
2

"Pályázatok bírálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi
XLI. törvény alapján Gyomaendrőd Város közigazgatási területén végzendő helyi közúti személyszállítás
közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása” tárgyában indított koncessziós eljárásban
- a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (6000 Kecskemét, Fuvar u. 1.), és
a MOBILBUSZ Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság (5502 Gyomaendrőd, Borostyán utca 20/1.) pályázókat
alkalmasnak, az általuk benyújtott pályázatokat érvényesnek nyilvánítja.
- az eljárás nyerteseként a MOBILBUSZ Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság (5502 Gyomaendrőd,
Borostyán utca 20/1.) szám alatti pályázót hirdeti ki, mivel az értékelési szempontok szerinti összességében
legelőnyösebb pályázatot nyújtotta be.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 07. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. július 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Bíráló Bizottság létrehozása a „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának betonalapanyag
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásához
Pardi László
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 227/2017 (IV.27.) Gye. Kt. határozata alapján meghirdetésre került a lakossági járda felújítási
pályázat. A felhívás alapján az eredményesen pályázó személyek beton alapanyagot kapnak közterületi
járdaszakaszok felújításához.
A közfoglalkoztatáshoz, a parkoló építésekhez és a járda felújítási pályázathoz szükséges építési anyagok nettó
értéke meghaladja a nettó 15 millió forintos értékhatárt, így közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
Az eljárás lefolytatásához Bíráló Bizottság létrehozása szükséges, melyhez az alábbi személyeket javasoljuk:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: dr. Fodor András
Pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Pardi László
A Bíráló Bizottság létrehozása mellett a közbeszerzési terv módosítása is szükséges.
A 153/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozattal jóváhagyott tervet az alábbi 6) ponttal kell kiegészíteni.
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Anyagbeszerzés
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának beton
alapanyag beszerzése 2017
Nemzeti
Kbt. 113. § szerint
3.150.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2017. II. félév
2017. augusztus-december

1. döntési javaslat
"Bíráló Bizottság létrehozása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának beton
alapanyag beszerzése 2017” tárgyú közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságába az alábbi személyeket jelöli ki:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: dr. Fodor András
Pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Pardi László
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 07. 20.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Közbeszerzési terv módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2017. évi Közbeszerzési Terv 1. sz.
módosítását - a módosítással egységes szerkezetbe foglalva - az alábbiak szerint:
2017. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
1. sz. módosítás
- módosítással egységes szerkezetben (módosítva a ...../2017. (... ....) Gye. Kt. határozattal)
Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2017.
1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje
Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Árubeszerzés
Villamos energia beszerzés 2018. évre
Nemzeti
Kbt. 113. § szerint
44.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2017. III. negyedév
2018. évre

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

4)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.

Eljárás rendje
Eljárás típusa

5.

Beszerzés becsült értéke

6.

Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

5)
1.

Árubeszerzés
Földgázbeszerzés 2017-2018. gázév
Nemzeti
Kbt. 113. § szerint
29.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2017. II. negyedév
2017-2018. gázév

Építési beruházás
Belterületi útkarbantartás és útépítés
Nemzeti
Kbt. 115. § szerint
48.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2017. I. félév
2017. május - november
Szolgáltatás megrendelés
Szúnyoggyérítési szolgáltatások a Körös-völgyi
Konzorcium tagtelepülései részére – 2017.
(Tagtelepülések meghatalmazásával, tagtelepülések
nevében eljáró gesztor Gyomaendrőd Város
Önkormányzata)
Nemzeti
Kbt. 113. § szerint
32.000.000.- Ft
(10 Tagtelepülés összesen, ebből Gyomaendrőd
része: 5.500.000.- Ft)
Tagtelepülésenként költségvetési rendeletben
biztosítva
2017. I. negyedév
2017.04.15.-2017.12.31.

Közbeszerzési eljárás tárgya

Árubeszerzés
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2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

6)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Közfoglalkoztatással és zöldterület kezeléssel
kapcsolatos célgépek, gépjármű beszerzése
Nemzeti
Kbt. 113. § szerint
32.000.000.- Ft
BM támogatás és költségvetési rendeletben biztosítva
2017. I. félév
2017. április-december
Anyagbeszerzés
Közfoglalkoztatással és zöldterület kezeléssel
kapcsolatos célgépek, gépjármű beszerzése
Nemzeti
Kbt. 113. § szerint
3.150.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2017. II. félév
2017. augusztus-december

A 2017. évi közbeszerzési tervet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 153/2017. (III. 30.)
Gye. Kt számú határozatával jóváhagyta.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 07. 20.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. július 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támogatási kérelme
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontja értelmében a Képviselőtestület hatáskörében nem ruházható át az alapítványi forrás átadása, átvétele. A kérelem az előterjesztés
mellékletében található.
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány egyedi támogatási kérelmet nyújtott be Önkormányzatunkhoz. Az
Alapítvány a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában folyó nevelő oktató munka feltételrendszerének javítását
néhány eszköz beszerzésével kívánja segíteni.
A 2017/2018-as tanévben egy trambulin és egy nagy teljesítményű filmvetítésre is alkalmas új projektor beszerzését
szeretnék megvalósítani. A beszerzés várható összköltsége 600.000 forint. Az Alapítvány a szükséges forrás 50%ával rendelkezik, így kéri a Képviselő-testület anyagi támogatását az eszközbeszerzés megvalósításához.
Amennyiben a Képviselő-testület támogatni kívánja az Alapítvány eszközbeszerzését, úgy javasolom forrásaként
kijelölni az Alpolgármester Asszony által lemondott képviselői tiszteletdíjnak a 2017. évi költségvetési rendelet
működési céltartalékába helyezett keretösszegét.
Javaslom 400.000,-forint támogatás megállapítását.
Kérem a Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni.
Döntési javaslat
"Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támogatási kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Rózsahegyi Iskola Diákjaiért
Alapítvány részére 400.000,-Ft, azaz négyszázezer Forint támogatást biztosít iskolai nevelést és oktatást szolgáló
eszközbeszerzésre. A támogatás összegét Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
szóló 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelete 7. mellékletének 30. sora terhére biztosítja. A Képviselő-testület
felhatalmazza polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. július 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Kamatozó kincstárjegy vásárlása
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 450 millió forint összegű olyan megtakarítással rendelkezik, mely egyrészt
pályázataink saját erejének összegét szolgálja finanszírozni, másrészt az önerőből megvalósítani kívánt
beruházások forrásául szolgál.
Ezen megtakarítás befektetésére ajánlatokat kértünk be a településen működő pénzintézetektől. A betételhelyezés
mellett tőke-és hozamgarantált egyéb befektetési lehetőség megismerése is cél volt.
Jelen ismereteink szerint a megtakarítás felhasználására 1 éven belül nem fog sor kerülni, így a befektetési döntés
meghozatalánál a kockázatmentes, de magasabb hozam elérését tartottuk szem előtt.
A betételhelyezésre érkezett legkedvezőbb ajánlat esetében az éves hozam mértéke 1,15% volt.
A hozam-és tőkegarantált befektetésre egyéves és féléves kamatozó kincstárjegy vásárlást kínáltak a pénzintézetek.
Befektetés paraméterei:
Kamatozó kincstárjegy
Futamidő: 1 év
Éves hozam: 2%
Kamatozó kincstárjegy
Futamidő: 6 hónap
Éves hozam: 1,5%
Az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél az alábbi befektetéseket kívánja megvalósítani:
2* 150 millió forint értékű, éves futamidejű kamatozó kincstárjegy vásárlása, éves hozam 2%
1* 150 millió forint értékű, féléves futamidejű kamatozó kincstárjegy vásárlása, éves hozam 1,5%
Az értékpapír számla vezetése és a havi számlakivonat díjmentes lesz önkormányzatunk részére.
Amennyiben a kamatozó kincstárjegyet vagy annak meghatározott részét a futamidő lejárta előtt értékesíteni
kívánjuk, úgy az értékesített részre eső kamattól elesik az önkormányzat.
Az értékpapír számla nyitásához majd kezeléséhez meg kell nevezni azon személyeket, akik rendelkezési
jogosultsággal bírnak az értékpapír számla felett.
Javasoljuk, hogy a felhatalmazott két személy Toldi Balázs polgármester és dr. Uhrin Anna jegyző legyen. A
felhatalmazott személyek kizárólag együttesen járhatnak el az értékpapír számla kezelése során.
Kérem a Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni.
Döntési javaslat
"Értékpapír számla feletti rendelkezési jogosultság"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Önkormányzat azon befektetési
szándékát, miszerint 300 millió forint értékben éves futamidejű és 150 millió forint értékben féléves futamidejű
kamatozó kincstárjegyeket vásároljon. Az értékpapír számlák felett együttes rendelkezési jogosultsággal Toldi
Balázs polgármester és dr. Uhrin Anna jegyző rendelkeznek. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert és
jegyzőt a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 07. 20.
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Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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