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2017. november 14-én 14.00 órakor
kezdődő

soron kívüli ülésére a Városháza üléstermébe.

*Napirend:
1. Pályázat benyújtása a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Intézményei részére villamos energia
beszerzése, valamint Gyomaendrőd Város közigazgatási területén a
közvilágítás villamos energia igényének biztosítása 2018. évben
3. Bejelentések

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd,

2017. november 9.

~;$-~f
Toldi Balázs (
polgármester

• A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk
fömenüből
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. november 14.
napján tartandó rendkívüli üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. november 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra
Tóthné Gál Julianna
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő–testület!
A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont szerinti a megyei önkormányzatok
rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására, ennek keretében a
rendkívüli szociális támogatásra. A támogatás az önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb,
a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.
A Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága 2017. október 30.-án levélben értesítette önkormányzatunkat,
hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium több önkormányzat jelzése nyomán „megvizsgálta a szociális bentlakásos és
átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben foglalkoztatottak bérhelyzetét és megállapította, hogy a 2017. évi
minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának
kompenzálására nyújtott támogatás nem minden esetben kezelte megfelelően az érintettek esetében a hatásokat”.
Önkormányzatunk ezen a jogcímen 23.577.621 Ft támogatásban részesült, mely összeg a kalkulált többletkiadás 55
%-át finanszírozta.
A kötelezően biztosítandó műszakpótlék miatt az érintett önkormányzatok részére a Belügyminisztériummal közösen
a települési önkormányzatok rendkívüli támogatása igénylését tették lehetővé, melynek alapján új, egyedi jogcím
került beépítésre a rendkívüli önkormányzati támogatások igénylési lehetőségei közé, „Műszakpótlék bérintézkedés
szociális társulás tekintetében” címen.
A Belügyminisztérium által megküldött táblázatban a szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó
intézményekben foglalkoztatottak személyi juttatása fősoron a minisztérium által meghatározásra került az
igényelhető támogatás maximális összege, mely önkormányzatunk esetében 13.205.280 Ft. Ezen összeget a
Térségi Szociális Gondozási Központ 2017. évi bérjegyzékei támasztják alá, a kötelezően biztosított műszakpótlékra
vonatkozóan.
Az Államkincstár 2017. november 6.-án jelezte, hogy nem elegendő a kiküldött táblázat szerinti adatszolgáltatás,
hanem szöveges kérelmet, pályázati adatlapot és Képviselő-testületi határozatot is szükséges csatolni. A pályázat
benyújtásának határideje: 2017. november 20.
Kérem a Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a pályázat benyújtását támogatni.
Döntési javaslat
"Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani „A települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására”. A támogatási igény „Műszakpótlék
bérintézkedés szociális társulás tekintetében” jogcímen, a Térségi Szociális Gondozási Központ társulási feladatot
ellátó intézménynél a 2017. évi kötelezően biztosítandó műszakpótlék finanszírozására szolgál, melynek összege
13.205.280 Ft.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. november 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

154/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozat módosítása
Pardi László
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2017. évi közbeszerzési terv tárgyalása során elfogadásra került a közbeszerzési tervben található eljárásokhoz
tartozó Bíráló Bizottságok összetétele is.
A „Villamos energia beszerzés 2018. évre” tárgyú beszerzés esetében a közbeszerzési és jogi szakértelmet Dr.
Varga Imre, a pénzügyi szakértelmet Ugrainé Gróf Éva, míg a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet Blaskó Ivett
biztosítja.
Dr. Varga Imre jelezte hogy, nem tud személyesen részt venni az eljárás minden szakaszában, ezért kérte, hogy az
Önkormányzat Dr Fodor András ügyvédet bízza meg az eljárás teljes körű lefolytatásával. (Az akreditált
közbeszerzési szakértőnek az eljárás során keletkezett dokumentumokat ellen kell jegyeznie, ezért a személyes
jelenlét elengedhetetlen.)
Ennek a változásnak pénzügyi vonzata nincs.
A fentiek miatt a 154/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozat módosítása szükséges a határozati javaslat szerint.
1. döntési javaslat
"Határozat módosítás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 154/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozatát az alábbiak
szerint módosítja:
Földgázbeszerzés 2017-2018. gázév
Szakértői feladat
Közbeszerzési és jogi szakértelem
Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem
Tóthné Gál Julianna
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem
Blaskó Ivett
Villamos energia beszerzés 2018. évre

Szakértői feladat
Közbeszerzési és jogi szakértelem
Pénzügyi szakértelem
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem

Dr. Fodor András
Ugrainé Gróf Éva
Blaskó Ivett

Tag neve

Tag neve

Belterületi útkarbantartás és útépítés
Szakértői feladat
Tag neve
Közbeszerzési és jogi szakértelem
Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem
Pardi László
Közfoglalkoztatással és zöldterület kezeléssel kapcsolatos célgépek, gépjármű beszerzése
Szakértői feladat
Tag neve
Közbeszerzési és jogi szakértelem
Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem
Kocsisné Takács Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem
Pardi László
Határidők, felelősök:
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Határidő: 2017. 11. 14.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Megbízás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Villamos energia beszerzés 2018. évre” tárgyú
közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatásával Dr. Fodor Andrást bízza meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 11. 14.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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