GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

5500 GYOMAENDRŐD,

SELYEM ÚT

124.

26/2017.

JEGVZŐKÖNVV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 14-i soron kívüli nyílt üléséről, a Városháza üléstermében.

Megjelent
képviselők:

Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester,
Ágostonné Farkas Mária, Betkó József, Béres János, Farkas Zoltánné, Gózan Sándor, Nagyné Perjési Anikó, Papp István,
Poharelec László, Vasas György Péter, Véháné Szedlák Ildikó
képviselő

Tanácskozási
joggal jelen van:
Meghívottak:

Megyeri László

aljegyző

Szilágyiné Bácsi Gabriella, Pardi László
napirendhez

osztályvezetők

valamennyi

a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint
Jegyzőkönyv

vezető:

Jakucs Mária

Ülés időtartama:

14:00-14:05

Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, aljegyző urat és az
osztályvezetőket.

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testület teljes
létszámmal jelen volt.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta kijelölni Ágostonné Farkas Mária és Béres János
képviselőket.

Felkérte a

képviselőket

A szavazás

előtt

szavazzanak a javaslatról.

megállapította, hogy a szavazásban részt

vevő képviselők

száma 12

fő.

A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
509 /2017. (Xl. 14.) Gye. Kt. határozata

1280

Gyomaendrőd

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyző
könyv hitelesítőnek kijelöli Ágostonné Farkas Mária és Béres János
képviselőket.

Határidő :

azonnal

Toldi Balázs polgármester az ülés napirendjére tett javaslatot a meghívó szerinti sor-

rendben.
Megkérdezte van-e más javaslat, kérés a napirendet
Hozzászólás nem volt, így felkérte a
A szavazás

előtt

képviselőket

illetően .

szavazzanak.

megállapította, hogy a szavazásban részt

vevő képviselők

száma 12

fő .

A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
510/2017. (Xl. 14.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
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
Határidő :

azonnal

1.Napirendi pont
Pályázat benyújtása a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 207 7. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (7) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a belügyminiszter és a nemzetgazdasági mi-

niszter pályázatot hirdetett 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.
Az igényelhető támogatás maximális összege, mely önkormányzatunk esetében
13.205.280 Ft.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 20.
Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.
1281 . oldal

Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket támogassák a pályázat benyújtását a
döntési javaslatban foglaltak szerint.
A szavazás

előtt

megállapította, hogy a szavazásban részt

vevő képviselők

száma 12

fő .

A képviselő -testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
511 /2017. (Xl. 14.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályáza -

tot kíván benyújtani „A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására". A támogatási igény „Műszak
pótlék 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.
Határidő:

azonnal

2.Napirendi pont
154/2017. (Ill. 30.) Gye. Kt. határozat módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2077. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (7) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a „Villamos energia beszerzés 2018. évre" tárgyú beszerzés esetében a közbeszerzési és jogi szakértelmet Dr. Varga Imre 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 akkreditált közbeszerzési szakértőnek az eljárás során keletkezett dokumentumokat ellen kell jegyeznie, ezért a személyes jelenlét
elengedhetetlen.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy elsőként a határozat módosítá sáról szóló 1. döntési javaslatról szavazzanak.

A szavazás

előtt

megállapította, hogy a szavazásban részt

vevő képviselők

száma 12

fő .

A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
512/2017. (Xl. 14.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő -testülete a 154/2017. (Ill. 30.) Gye.

Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1282. oldal

Földgázbeszerzés 2017-2018. gázév

1

1

Szakértői

feladat
!Közbeszerzési és jogi szakértelem
iPénzügyi szakértelem
!Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem
1

1

Tag neve
IDr. Varga Imre
Tóthné Gál Julianna
Blaskó Ivett

Villamos energia beszerzés 2018. évre

1
1

Szakértői

Tag neve
feladat
1
Dr. Fodor András
!Közbeszerzési és jogi szakértelem
Ugrainé Gróf Éva
!Pénzügyi szakértelem
JKözbeszerzés tárgya szerinti szakértelem !Blaskó Ivett
1

1

Belterületi útkarbantartás és útépítés

1
1
1

Szakértői

feladat
Közbeszerzési és jogi szakértelem
,Pénzügyi szakértelem
!Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem
1

1

1

Tag neve
Dr. Varga Imre
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Pardi László

Közfoglalkoztatással és zöldterület kezeléssel kapcsolatos célgépek, gépjármű
beszerzése
Szakértői

feladat
Közbeszerzési és jogi szakértelem
JPénzügyi szakértelem
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem

1

Tag neve
Dr. Varga Imre
Kocsisné Takács Gabriella
Pardi László

Határidő:
Felelős:

2017. november 14.
Toldi Balázs polgármester

Toldi Balázs polgármester a Dr. Fodor András megbízásáról szóló 2. döntési javasla-

tot tette fel szavazásra.
A szavazás

előtt

megállapította, hogy a szavazásban részt

vevő képviselők

száma 12

fő.

A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
513/2017. (Xl. 14.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Villamos energia beszerzés 2018. évre" tárgyú közbeszerzési eljárás teljes
körű lefolytatásával Dr. Fodor Andrást bízza meg.
Határidő:

2017. november 14.
Felelős: Toldi Balázs polgármester

1283. oldal

3.Napirendi pont
Bejelentések
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte, hogy az illegális

ram

működik-e

hulladékgyűjtési

prog -

még a településen.

Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta: igen a közfoglalkoztatás keretében.
Betkó József bizottsági elnök a téma kapcsán felhívta a figyelmet, hogy az őszi

lombhullás után nagyon sok ilyen illegális hulladéklerakó hellyel lehet találkozni szerte a városban. Ezek megszüntetésére meg kellene tenni a szükséges intézkedést. Külön kiemelte a Kecsegés zugi bekötő út és a magas vezetésű csatorna kereszteződé
sébe lerakott illegális szemetet, melynek elszállítását kérte, hogy jelezzék a szolgáltató
felé.
Toldi Balázs polgármester egyéb bejelentés, hozzászólás hiányában megköszönte a

jelenlétet és a soron kívüli ülést bezárta.
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jegyzőkö'éj!}hitelesítő

Ágo~tonné Farkas Mária
jegyzőkönyv hitelesítő

1284. oldal

