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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2019. március 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A közterületi térfigyelő rendszert szabályozó önkormányzati rendelet
módosítása (2. forduló)
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 7/2016. (II.
26.) önkormányzati rendelete szabályozza a közterületi térfigyelő rendszer célját, üzemeltetőjét és az üzemeltetés
során alkalmazandó fő szabályokat. A rendelet 1. melléklete sorolja fel a képfelvevő helyeket és azok darabszámát.
A közterületi térfigyelő rendszer 2017. szeptember 1.-én kezdte meg üzemszerű működését. Az elmúlt másfél éves
működés tapasztalata alapján a Képviselő-testület 2019. február 28-ai ülésén döntött arról, hogy az éves
költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére felújítja, illetve a Szarvasi Rendőrkapitányság és a polgármester
javaslata szerint bővíti a rendszert a következő új megfigyelési pontok telepítésével:
1. Fő út - Pásztor János utca kereszteződése,
2. Fő út - Selyem út lehajtó kereszteződése,
3. Kossuth út - Pásztor János út kereszteződése
4. Szabadság tér ligeti lejárója
5. A Hősök tere
6. Szabadság tér és a régi városháza nyitott udvara
Az előzetes műszaki felmérések szerint a bővítést követően a közterületi térfigyelő rendszer 18 képfelvevő ponton,
19 kamerával fog üzemelni.
A döntés alapján előkészítettük a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosítását, melyet a döntési javaslatban foglalt normaszöveg javaslattal terjesztek be.
Hatásvizsgálat:
1.2. A rendelet alkotásának gazdasági, költségvetési hatása: a 2019-ik évi költségvetés tartalmazza a térfigyelő
rendszer bővítésének és üzemeltetésének költségét. A rendszer üzembe állításával elérhető a közterületek
rongálásából eredő károk megelőzése és ezzel további erőforrások igénybe vétele.
2. A rendelet alkotásának környezeti és egészségügyi következményei nem ismertek, illetve a felszerelésre kerülő
eszközök műszaki paraméterei alapján, azok a szabvány által meghatározott értékek miatt nem relevánsak.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletben szabályozott folyamat csak az előkészítés során,
illetve működési ideje alatt a beavatkozást igénylő események kapcsán generál adminisztratív igényt.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az
önkormányzati norma megalkotása alapfeltétele a rendszer jogszerű üzemeltetésének. Annak elmaradása
jogbizonytalanságot idézne elő, továbbá sérülnének a megfigyelt területek használóinak alkotmányos jogai, a
rendszer üzemeltetője jogsértő módon járna el.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A megalkotásra
kerülő rendelet többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez, mivel az abban szabályozott üzemszerű
tevékenységet a már meglévő szervezetben alkalmazott munkaerő végzi, amelynek költségeit az éves
költségvetések tartalmazzák.
Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály előkészítőjének
feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást
szükségesség teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.
A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet
Általános indokolása
Általános társadalmi elvárás, hogy a közhatalmi szervek a közjó megvalósítása érdekében hatékonyan
gazdálkodjanak a közvagyonnal, sajátos eszközeikkel segítsék elő annak megóvását. Ennek egyik lehetősége a
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közterület felügyeleti rendszer felállítása, továbbá az általa működtetett közterületi térfigyelő rendszer használata.
Részletes indokolás
Az 1. § indokolása: Meghatározza a közterületi térfigyelő rendszer megfigyelési pontjait és annak üzemeltetőjét.
A 2. § indokolása: Rendelkezik a rendelet hatályba lépésének napjáról.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A közterületi térfigyelő rendszert szabályozó önkormányzati rendelet módosítása (2. forduló)"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
… /2019. ( …. ) önkormányzati rendelete
a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6)
bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 7/2016.
(II. 26.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a …/2019. (…) önkormányzati rendelethez
[1. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez]

1

2
3
4

5
6
7
8

A közterületi térfigyelő rendszer képfelvevőinek helye és darabszáma
A
B
Cím
Látószög
Hősök és Fő út kereszteződése
A Református
templom felőli
gyalogátkelő,
kerékpárút és
útkereszteződés
Dévaványai 4231 és a körösladányi 4232 jelű közút csatlakozása
Dévaványai 4231
közút közúti hídra
felvezető szakasza
Bajcsy-Zsilinszky út 102. szám előtti kameraoszlop (46-os közút kivezető
46-os közút
szakasza)
mezőberényi
kivezető szakasza
Bajcsy-Zsilinszky út – Fő út kereszteződése
A közúton átvezető
kerékpárút és
gyalogos átkelő
szakasz
Gyomai köztemető
Köztemető bejárata
Endrődi köztemető
Köztemető bejárata
Városháza
Városháza előtti
útkereszteződés és
a gyalogátkelő
Hídfő utca 46-os közút kivezető szakasza
46-os út Endrődi
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C
Darab
1

1
1
1

1
1
1
1
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Blaha Lujza utca 443-as közút kivezető szakasza

10

Apponyi út 4642-es közút kivezető szakasza

11

Vásártéri lakótelepi játszótér

12

Dr. Csókási Béla tér

13

Hősök tere

14

Fő út - Pásztor János utca kereszteződése

15

Fő út - Selyem út lehajtó kereszteződése

16
17

Kossuth út - Pásztor János út kereszteződése
Szabadság tér ligeti lejárója

18

Szabadság tér - Sipos István sétány találkozása

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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hídra felvezető
szakasza
A 443-as közút
Öregszőlő felé
kivezető szakasza
A 4642-es közút
Öregszőlő felé
kivezető szakasza
Játszótér és a 22-es
épület előtti
útkereszteződés
A gátra felvezető
útszakasz
emlékművek és a
szökőkút valamint
a játszótér és
kerékpárút
Gyalogátkelők és
aluljáró lehajtója
Kerékpárút és az
útkereszteződés
Az útkereszteződés
A tér ligeti lejárója
és Kner tér
Csobogókút
környéke
A tér régi városháza
előtti területe és
annak nyitott udvara

1
1
1
1
2

1
1
1
1
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2019. március 20-i ülésére
Tárgy:

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi igazgatási
szünete
Pap-Szabó Katalin jegyző
Pap-Szabó Katalin jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:
Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3) bekezdése alapján a
Képviselő-testület - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet
rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított
alapszabadságának a háromötödét.
Az igazgatási szünet elrendelésével kapcsolatos ajánlásokat a közszolgálati tisztviselők munka - és pihenőidejéről,
az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a
távmunka végzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet szabályozza.
A képviselő testület 2019. évi ülésterve alapján júliusban rendes képviselő-testületi ülés nem lesz, így a nyári
igazgatási szünet időpontja 2019. július 22. napjától augusztus 2. napjáig, a téli igazgatási szünet december 23.
napjától december 31. napjáig javasolt. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a Hivatalban dolgozók nagy
leterheltsége miatt az éves rendes szabadság kiadása nagy nehézségekbe ütközik. Az igazgatási szünet
elrendelésével egyrészt a szabadságok kiadása jelentősen megkönnyíthető, másrészről – ha kis mértékben is – a
hivatal működésével kapcsolatos költségek csökkenthetőek, harmadrészt hozzájárulhat a Hivatalban dolgozók
rekreációjához, figyelembe véve az előterjesztésben szereplő munkáltatói döntést, mely szerint az idei évben hat
hosszú hétvégét két egynapos pihenést tudnak a munkavállalók igénybe venni.
A nyári igazgatási szünet ideje alatt az integrált ügyfélszolgálat a megszokott munkarendben fogadja az ügyfeleket.
A téli igazgatási szünet ideje alatt ügyfélfogadás nem lesz, de halaszthatatlan ügyekben - elsősorban az anyakönyvi
ügyintézésnél – ügyelet tartására kerül sor. Az integrált ügyfélszolgálat 2019. évi utolsó ügyfélfogadási napja 2019.
december 20.
A javasolt időpontok a testületi munkában nem okoznak fennakadást, és a Képviselőtestület támogató döntését
követően a lakosság tájékoztatására természetesen sor kerül, így a munkarend változásról időben értesülnek.
Fentebb leírtak alapján az igazgatási szünetet 2018. évben az alábbiak szerint javaslom elrendelni:
2019. július 22. – augusztus 02. (összesen 10 munkanap)
2019. december 23., 30., 31. (összesen 3 munkanap)
A rendelet hatályán kívül 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 6/2018. (VIII. 23.) PM rendelet
alapján a három áthelyezett szombati munkanapról munkáltató jogkör keretében kívánok rendelkezni, mely
keretében a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ezeken a napokon zárva tart. :
2019. augusztus 10. (szombat)
2019. augusztus 07. (szombat)
2019. augusztus 14. (szombat)
A rendelet hatálya a kirendeltségen dolgozókra is kiterjed, ezért a rendeletet Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete Hunya és Csárdaszállás községi önkormányzatok képviselő-testületeinek
véleményeinek ismeretében fogadja el.
A rendelet 2020. január 1-jén hatályát veszti, figyelemmel arra, hogy 2020. évre vonatkozóan újra meg kell vizsgálni
az igazgatási szünet elrendelésének indokait, a képviselő-testületek munkaprogramjaira figyelemmel.
Előzetes hatásvizsgálat
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az igazgatási szünet elrendeléséről szóló
…./2019.(……)
önkormányzati rendeletéhez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) alapján a jogszabály előkészítője köteles – a
5

jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű- előzetes hatásvizsgálatot végezni, és felmérni a
szabályozás várható következményeit. Konkrétan a Jat. 17. §-a (1) bekezdése a következőkről rendelkezik:
„17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű– előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.
1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Az igazgatási szünet jogintézményének alkalmazása mellett lehetőség nyílik az ismert feladatok éven belüli optimális
tervezésére, továbbá elkerülhető az is, hogy a ki nem adott szabadságnapok több éven keresztül felhalmozódjanak.
Az utóbbi eredmény megvalósulásával előrelépés történhet a dolgozók leterheltségéből származó negatív hatások
kiküszöbölése terén.
A Közös Önkormányzati Hivatal működésével érintett személyi kör tekintetében az igazgatási szünet elrendelése
nem okozhat releváns problémát, tekintettel arra, hogy a zavartalan ügymenet és a folyamatos feladatellátás az
igazgatási szünet tartama alatt is biztosított kell, hogy legyen.
A szabadság-napok felhalmozásának megszűnésével sikerülhet gátat szabni a költségvetési többletkiadást okozó
szabadságmegváltásnak.
2. A rendelet környezeti és egészségügyi hatása:
Nagy bizonyossággal – az előző év tapasztalata alapján is - megállapítható, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselői személyi állományát illetően –tekintettel a nagy mértékű szellemi igénybevételre- jótékony hatást
válthat ki az igazgatási szünet által lehetővé váló szabadság-kiadás. Szükséges, hogy a köztisztviselők időről időre
testben és lélekben megújulva, megerősödve tudjanak a közszolgálatában dolgozni.
A rendeletnek környezeti hatása nincs.
3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Felmerülhet, hogy az igazgatási szünet tartama alattösszegyűlik az elintézésre váró munkaanyag, de a folyamatos
ügyelet biztosításával ez a veszély elkerülhető.
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A dolgozók évek óta halmozódó, igénybe nem vett szabadságnapjai indokolják, hogy az igazgatási szünet
bevezetésével csökkenteni lehessen az egyik évről a másik évre átvitt szabadságnapok számát. A jogalkotás
elmaradásával nyilvánvalóan ez a lehetőség nem áll fenn.
A jogszabály megalkotásával lehetőség nyílik a Hivatalban dolgozók mentális egészségi állapotának javulása és a
rekreáció elősegítése a rendelet megalkotásának elmaradása ezt veszélyeztetné.
5. A rendelet alkalmazásának objektív és szubjektív feltételei: Rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelettervezetet elfogadni
szíveskedjen.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi igazgatási szünete"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
../2019. (... ..) önkormányzati rendelete
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a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi igazgatási szünetének elrendeléséről
(tervezet)
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Hunya Község
Önkormányzata Képviselő-testületének véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre,
ügykezelőkre és munkavállalókra terjed ki.
2. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (a
továbbiakban: Hivatal) 2019. évi munkarendjében
nyári időszakban:
téli időszakban:

2019. július 22. napjától augusztus 2. napjáig
2019. december 23. napjától december 31. napjáig

igazgatási szünetet rendel el.
(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a nyári időszakban az integrált ügyfélszolgálat ügyfélfogadása folyamatos.
A téli időszakban az ügyfélfogadás szünetel, azonban a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a
Hivatal ügyeletet tart.
3. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és 2020. január 1. napján hatályát veszti. "
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2019. március 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Köznevelési szerződés ismételt megkötése a nem önkormányzati
fenntartású óvodafenntartókkal
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete és a nem önkormányzati fenntartású óvodafenntartók 2014. április 1-én
határozott időtartamra, öt évre köznevelési szerződést kötöttek óvodai feladat-ellátásra. Az óvodafenntartó Kft.
képviselői szóban 2018. őszén az óvodai beszámolók tárgyalásakor kijelentették, hogy továbbra is folytatni
szeretnék a feladat-ellátást. Szóbeli nyilatkozatukat írásban is megerősítették.
Az első három döntési javaslat tartalmazza a köznevelési szerződés-tervezeteket, melyeket a hivatal az előző
köznevelési szerződéssel megegyező tartalommal készített el.
Az önkormányzat 2018. októberében tárgyalta a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft Kft kérelmét és az alábbi
döntést hozta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi költségvetésében biztosítja az 5502
Gyomaendrőd, Selyem u. 101. szám alatti bölcsőde megvalósításakor a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft-ét
terhelő 10 %-os igazolt önerő elszámolásához szükséges 6.987.223.-Ft összegű forrást, azzal, hogy 2019.
december 31. napjáig felek között megtörténik a tulajdonjog rendezése.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bölcsődei bérleti szerződésről az óvodai köznevelési
szerződések újra tárgyalásával egyidejűleg a 2019. márciusi ülésen dönt.
A Képviselő-testület fenti döntésével is kinyilvánította, hogy célszerű lenne az óvodai és a bölcsődei feladat-ellátásra
vonatkozó szerződéseket ugyanolyan időtartamra kötni, hiszen ugyanazon fenntartó biztosítja mindkét ellátást.
Azonban a bérleti szerződés ismételt megkötéséhez szükség van a bölcsőde épületének tulajdonjogi és
ingatlannyilvántartási rendezésére, mely hosszabb időt vesz igénybe, ezért javaslom a Képviselő-testület számára,
hogy a bölcsődei szerződést a 2019. augusztusi ülésén tárgyalja, jelen Képviselő-testületi ülésén döntsön arról, hogy
a bölcsőde bérleti szerződését ismételten határozott időtartamra kívánja megkötni a köznevelési szerződések
időtartamára, 2024. március 31-ig.
A bölcsődei szerződés 2019. augusztusi tárgyalása az óvodafenntartó számára is megfelel, mert így van elég idő a
működési engedély módosításának kezdeményezésére is.
Kérem a Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslatok szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Köznevelési szerződés ismételt megkötése Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 31.
8

§-a alapján a köznevelési közszolgálati feladatok megvalósítására köznevelési szerződést köt a Gyermekliget
Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert,
hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS
(tervezet)
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. sz. adószáma:
15725527-2-04; törzskönyvi azonosítója (PIR): 725525; államháztartási egyedi azonosítója: 735122; képviseli Toldi
Balázs polgármester; továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhely: 5502 Gyomaendrőd, Sugár út
53/1., adószáma: 21904428-1-04, KSH statisztikai számjel: 21904428-8520-572-04, képviseli Szabó Istvánné
ügyvezető; továbbiakban: Megbízott) között az alábbi feltételekkel:
Előzmények
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 149/2014. (III. 27.) Gye. Kt. határozatával úgy döntött, hogy a
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággala Gyomaendrőd Selyem u. 101. sz. alatt
található 90 férőhelyes „Selyem úti Óvodában” óvodai feladatellátásra köznevelési szerződést köt. A köznevelési
szerződés 2014. április 1-én határozott időtartamra, öt évre megkötésre került. A Megbízott az épületben jelenleg is
óvodát üzemeltet, működési engedélyének száma: BEB/08/679-2/2015, kelte: 2015.08.05. kiadta: Békés Megyei
Kormányhivatal, OM azonosítója: 028123; fenntartó azonosító: 39010497. Felek a szerződés lejárta előtt a feladatellátást kiértékelték, kölcsönös megelégedettségük okán kinyilvánították, hogy ismételten szerződést kívánnak kötni
az óvodai feladatellátásra. Fentiek alapján Felek az alábbiak szerint állapodnak meg:
1.) Szerződő felek rögzítik, hogy az óvoda befogadó képessége: 81 fő. A szerződő felek megállapodnak, hogy a
Megbízott 2019. április 1-től köteles - változatlan feltételek mellett - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.
33.§ (1) bekezdése alapján 20 óvodai férőhelyet biztosítani felmenő rendszerben a kötelező felvételt biztosító óvodai
feladatellátásban. Az óvoda működése során felvételi körzetnek Gyomaendrőd Város közigazgatási területét kell
tekinteni. A felek rögzítik továbbá, hogy a köznevelési szerződés megkötése nem eredményez változást a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 21.§ (3) bekezdésében foglaltaknak, így nem tekintik átszervezésnek, a
Megbízott eddig is részt vett az Önkormányzat által szervezett óvodai feladatellátásban.
2.) Megbízott kijelenti, hogy az intézmény jogszerű működtetéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik, a
személyi, tárgyi, munkavédelmi, közegészségügyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, a nevelő-oktató munka
folyamatos, hosszútávon biztonságos. Világnézetileg nem elkötelezett.
3.) Az Önkormányzat a jelen szerződés hatályba lépésével, a köznevelési megállapodás érvényességének idejére a
tulajdonában álló, a Megbízott használatában álló ismert, jó műszaki állapotban lévő óvodai feladatellátásra szolgáló
épületet haszonkölcsönbe adja. A Megbízott köteles gondoskodni az épület külső és belső jó karbantartásáról. Az
Önkormányzat köteles gondoskodni a szükséges felújításokról, az épület központi berendezéseinek
vezetékrendszereinek üzemképtelenné válása esetén azok kijavításáról esetleges cseréjéről, amennyiben azokat
nem a rendeltetésellenes, vagy gondatlan használat okozta. Az épület üzemeltetetésével járó költségek viselése a
Megbízottat terheli. A Megbízott az ingatlant csak a Köznevelési Szerződésben meghatározott célokra használhatja,
azt másnak át nem engedheti.
4.) Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük a jelen szerződés 2019. április 1. napján lép hatályba 5 (öt) év időtartamra
azzal, hogy az Önkormányzat a megbízott részére támogatást csak olyan mértékben biztosít, mint amilyen
támogatást a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás által fenntartott GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda a gyomaendrődi telephelyein az Önkormányzattól részesül. A támogatás
meghatározásánál ki kell számolni az Önkormányzat által adott egy óvodásra jutó átlagos támogatást és azt meg
kell szorozni a Megbízott által ellátott óvodások számával. Az egy óvodásra jutó Önkormányzati támogatás
számításánál a 2011. évi CXC. tv. 4. sz. mellékletének óvodai BC átlag létszámát kell figyelembe venni, függetlenül
a csoportba ténylegesen beíratott gyermek létszámtól. Amennyiben a Megbízott által fenntartott óvodában az átlag
létszámtól kevesebb a tényleges beíratott létszám, úgy a támogatást a csoportkihasználtság %-os arányában kell
biztosítani. Az esetleges önkormányzati támogatás folyósítása azonos módon és ütemezésben történik, mint a
Társulás által fenntartott óvoda esetében.
Az Önkormányzat kijelenti, hogy a köznevelési szerződés hatálya idejére, figyelemmel arra, hogy a Megbízott az
óvodai feladat ellátási kötelezettségét átvállalja, a Megbízott által ellátott óvodások után a feladatfinanszírozás
alapján állami támogatást nem igényel.
5.) A Felek vállalják, hogy a köznevelési szerződés hatálya alatt folyamatosan együttműködnek. A Megbízott által a
feladatellátáshoz használt épület karbantartásával és felújításával kapcsolatos munkák ütemezéséről minden
tárgyévi költségvetési rendelet megalkotása előtt egyeztetnek. Az épület korszerűsítésével kapcsolatos pályázatok
benyújtása során együttműködnek.
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A Megbízott az intézmény vezetőjével évente köteles írásbeli beszámolót készíteni az ellátás folyamatosságáról, a
működés biztonságáról, a pénzügyi finanszírozás helyzetéről.
A Megbízott az intézmény vezetőjével köteles a beszámolót tárgyaló képviselő-testületi üléseken, valamint bizottsági
üléseken meghívottként személyesen részt venni. A beszámolók leadásának időpontjai: tárgyév szeptember 10.
A beszámolót írásban köteles elkészíteni és a Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási Osztályán
leadni.
Az óvodai ellátás során előforduló, a szerződés tartalmát érintő esetleges módosításokat mindkét fél legalább 3
hónappal előbb, írásban jelezni köteles a másik félnek.
6.) A Felek kijelentik, hogy a határozott idő lejárta előtt egy hónappal a Köznevelési Szerződés teljesülését
kiértékelik és kölcsönös megelégedettség esetén ismételten szerződést kötnek óvodai feladatellátásra.
Az Önkormányzat a szerződés 4.) pontjában meghatározott idő lejárta előtt az alábbiakban meghatározott rendkívüli
okok miatt mondhatja fel a szerződést, úgy hogy a felmondás előtt köteles írásban felhívni a Megbízottat a
szerződésszerű teljesítésre, és amennyiben a Megbízott az írásbeli felszólítást követő 15 napon belül nem teljesít,
úgy a 15 napos határidő leteltét követő 30. napra mondhatja fel a megbízó a szerződést. Amennyiben a Megbízó a
Köznevelési Szerződést az alábbiakban meghatározott rendkívüli okok miatt mondja fel, a Megbízott köteles
megtéríteni, az óvodai indításával Önkormányzat általi ellátásával kapcsolatos minden igazolt költségét.
Az Önkormányzat azonnali felmondással élhet, amennyiben:
- a Megbízott az óvodai férőhelyek biztosításánál a szolgáltatást igénybevevők között szociális faji, felekezeti
szempontból hátrányos megkülönböztetést tesz.
- a Megbízott az óvodai szolgáltatás biztosításánál nem biztosítja a hatályos jogszabályokban meghatározott
képesítésű dolgozók foglalkoztatását, és a szükséges létszámot.
- a Megbízott az óvodai szolgáltatás teljesítését nem a hatályos szakmai jogszabályokban meghatározottak szerint
teljesíti, illetve nem biztosítja a szülői érdekképviseleti szervek működését.
- a megbízott a térítési díj fizetése mellett igénybe vehető szolgáltatásoknál megsérti a szolgáltatás önkéntes
igénybevételének elvét.
- a Megbízott az átadott épületrészt nem az óvodai ellátásra használja.
- az óvodai szolgáltatás végzését másnak átengedi, az épületrészt bérletbe adja.
- a térítési díjat nem a hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott szabályok figyelembevételével határozza
meg.
- a Megbízott az épületrész karbantartásával kapcsolatos, a szerződés 3.) pontjában meghatározott munkálatokat
elmulasztja, és mindez az óvoda épületének fennmaradását veszélyezteti.
- a Megbízott az óvodai ellátást nem végzi, illetve az erre a célra alapított intézmény működési engedélyét elveszti.
A Megbízott felmondással élhet írásban oly módon, hogy az Önkormányzatot szerződésszerű teljesítésre hívja fel, a
felhívás kézhezvételét követő 15 munkanaptól számított 30 munkanap elteltével az alább meghatározottak miatt:
- Az Önkormányzat a támogatást nem a szerződés 4.) pontjában meghatározottak szerint biztosítja.
- Az Önkormányzat a szerződés 3.) pontban meghatározott épületrész, valamint annak tartozékainak rejtett hibái
kijavításáról, az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a szükséges intézkedést nem teszi
meg, és a hiba 60 napon belül nem kerül kijavításra. A felek megállapodnak, hogy a rejtett hiba kijavításaként
fogadják el, ha a megbízó a megbízott részére más olyan épületet biztosít, mely alkalmas az óvodai szolgáltatás
biztosítására, és az ebből eredő költségeit a megbízottnak biztosítja.
A Megbízott a szerződés 6.) pontjában meghatározott okok szerinti felmondása esetén követelheti a megbízótól,
hogy térítse meg az óvodai szolgáltatás biztosítására fordított a térítési díjakból és a feladatalapú támogatásból meg
nem térülő igazolt költségeit, valamint fizessen olyan összegű kártérítést, mely azonos azzal a tárgyévi
támogatással, melyet az önkormányzat köteles lenne biztosítani.
7.) A Felek esetleges jogvitájára illetve a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a lakások és
helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv., a végrehajtására kiadott rendeletek, a gyermekétkeztetés térítési
díjának megállapításáról szóló 26/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók.
A Felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak arra kellő felhatalmazással rendelkeznek
Jelen megállapodást Felek, közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.
A szerződés 3 számozott oldalból áll.
Gyomaendrőd, 2019. április 1.
Önkormányzat
Toldi Balázs
polgármester

Megbízott
Szabó Istvánné
ügyvezető
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Köznevelési szerződés ismételt megkötése a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 31.
§-a alapján a köznevelési közszolgálati feladatok megvalósítására köznevelési szerződést köt a Tulipános Óvodai
Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert, hogy
gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS
(tervezet)
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. sz. adószáma:
15725527-2-04; törzskönyvi azonosítója (PIR): 725525; államháztartási egyedi azonosítója: 735122; képviseli Toldi
Balázs polgármester; továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5502 Gyomaendrőd, Sugár út 59/1.;
adószám: 21904363-1-04; KSH szám: 21904363-8520-599-04.; képviseli Vasas György Péter ügyvezető
továbbiakban: Megbízott) között az alábbi feltételekkel:
Előzmények
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 150/2014.(III. 27.) Gye. Kt. határozatával úgy döntött, hogy a Tulipános
Óvodai Oktató Közhasznú Társasággal az 5502 Gyomaendrőd Polyákhalmi út 1. szám alatt található 40 férőhelyes
Tulipános Óvodában óvodai feladatellátásra köznevelési szerződést köt. A köznevelési szerződés 2014. április 1-én
határozott időtartamra, öt évre megkötésre került. A Megbízott az épületben jelenleg is óvodát üzemeltet, működési
engedélyének száma: BE-02/03/01192-5/2017.; Kelte: 2017. március 1.; engedélyező: Békés Megyei
Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala; OM azonosító: 028124; fenntartó azonosító: 39010358.
Felek a szerződés lejárta előtt a feladat-ellátást kiértékelték, kölcsönös megelégedettségük okán kinyilvánították,
hogy ismételten szerződést kívánnak kötni az óvodai feladatellátásra. Fentiek alapján Felek az alábbiak szerint
állapodnak meg:
1.) Szerződő felek rögzítik, hogy az óvoda befogadó képessége: 40 fő. A szerződő felek megállapodnak, hogy a
Megbízott 2014. április 1-től köteles - változatlan feltételek mellett - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.
33.§ (1) bekezdése alapján 10 óvodai férőhelyet biztosít, felmenő rendszerben a kötelező felvételt biztosító óvodai
feladatellátásban. Az óvoda működése során felvételi körzetnek Gyomaendrőd Város közigazgatási területét kell
tekinteni. A felek rögzítik továbbá, hogy a köznevelési szerződés megkötése nem eredményez változást a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 21.§ (3) bekezdésében foglaltaknak, így nem tekintik átszervezésnek, a
Megbízott eddig is részt vett az Önkormányzat által szervezett óvodai feladatellátásban.
2.) Megbízott kijelenti, hogy az intézmény jogszerű működtetéséhez szükséges engedélyekkel
rendelkezik, a személyi, tárgyi, munkavédelmi, közegészségügyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, a nevelő-oktató
munka folyamatos, hosszútávon biztonságos. Világnézetileg nem elkötelezett.
3.) Az Önkormányzat a jelen szerződés hatályba lépésével, a köznevelési megállapodás érvényességének idejére a
tulajdonában álló, a Megbízott használatában álló ismert, jó műszaki állapotban lévő óvodai feladatellátásra szolgáló
épületet haszonkölcsönbe adja. A Megbízott köteles gondoskodni az épület külső és belső jó karbantartásáról. Az
Önkormányzat köteles gondoskodni a szükséges felújításokról, az épület központi berendezéseinek
vezetékrendszereinek üzemképtelenné válása esetén azok kijavításáról esetleges cseréjéről, amennyiben azokat
nem a rendeltetésellenes, vagy gondatlan használat okozta. Az épület üzemeltetetésével járó költségek viselése a
Megbízottat terheli. A Megbízott az ingatlant csak a Köznevelési Szerződésben meghatározott célokra használhatja,
azt másnak át nem engedheti.
4.) Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük a jelen szerződés 2014. április 1. napján lép hatályba 5 (öt) év időtartamra
azzal, hogy az Önkormányzat a megbízott részére támogatást csak olyan mértékben biztosít, mint amilyen
támogatást a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás által fenntartott Gyomaendrőd11

Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda a gyomaendrődi telephelyein az Önkormányzattól részesül. A támogatás
meghatározásánál ki kell számolni az Önkormányzat által adott egy óvodásra jutó átlagos támogatást és azt meg
kell szorozni a Megbízott által ellátott óvodások számával. Az egy óvodásra jutó Önkormányzati támogatás
számításánál a 2011. évi CXC. tv. 4. sz. mellékletének óvodai BC átlag létszámát kell figyelembe venni, függetlenül
a csoportba ténylegesen beíratott gyermek létszámtól. Amennyiben a Megbízott által fenntartott óvodában az átlag
létszám alatt van a tényleges beíratott létszám, úgy a támogatást a csoportkihasználtság %-os arányában kell
biztosítani. Az esetleges önkormányzati támogatás folyósítása azonos módon és ütemezésben történik, mint a
Társulás által fenntartott óvoda esetében.
Az Önkormányzat kijelenti, hogy a köznevelési szerződés hatálya idejére, figyelemmel arra, hogy a Megbízott az
óvodai feladat ellátási kötelezettségét átvállalja, a Megbízott által ellátott óvodások után a feladatfinanszírozás
alapján állami támogatást nem igényel.
5.) A Felek vállalják, hogy a köznevelési szerződés hatálya alatt folyamatosan együttműködnek. A Megbízott által a
feladatellátáshoz használt épület karbantartásával és felújításával kapcsolatos munkák ütemezéséről minden
tárgyévi költségvetési rendelet megalkotása előtt egyeztetnek. Az épület korszerűsítésével kapcsolatos pályázatok
benyújtása során együttműködnek.
A Megbízott az intézmény vezetőjével évente köteles írásbeli beszámolót készíteni az ellátás folyamatosságáról, a
működés biztonságáról, a pénzügyi finanszírozás helyzetéről.
A Megbízott az intézmény vezetőjével köteles a beszámolót tárgyaló képviselő-testületi üléseken, valamint bizottsági
üléseken meghívottként személyesen részt venni. A beszámolók leadásának időpontjai: tárgyév szeptember 10.
A beszámolót írásban köteles elkészíteni és a Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási Osztályán
leadni.
Az óvodai ellátás során előforduló, a szerződés tartalmát érintő esetleges módosításokat mindkét fél legalább 3
hónappal előbb, írásban jelezni köteles a másik félnek.
6.) A Felek kijelentik, hogy a határozott idő lejárta előtt egy hónappal a Köznevelési Szerződés teljesülését
kiértékelik és kölcsönös megelégedettség esetén ismételten szerződést kötnek óvodai feladatellátásra.
Az Önkormányzat a szerződés 4.) pontjában meghatározott idő lejárta előtt az alábbiakban meghatározott rendkívüli
okok miatt mondhatja fel a szerződést, úgy hogy a felmondás előtt köteles írásban felhívni a Megbízottat a
szerződésszerű teljesítésre, és amennyiben a Megbízott az írásbeli felszólítást követő 15 napon belül nem teljesít,
úgy a 15 napos határidő leteltét követő 30. napra mondhatja fel a megbízó a szerződést. Amennyiben a Megbízó a
Köznevelési Szerződést az alábbiakban meghatározott rendkívüli okok miatt mondja fel, a Megbízott köteles
megtéríteni, az óvodai indításával Önkormányzat általi ellátásával kapcsolatos minden igazolt költségét.
Az Önkormányzat azonnali felmondással élhet, amennyiben:
- a Megbízott az óvodai férőhelyek biztosításánál a szolgáltatást igénybevevők között szociális faji, felekezeti
szempontból hátrányos megkülönböztetést tesz.
- a Megbízott az óvodai szolgáltatás biztosításánál nem biztosítja a hatályos jogszabályokban meghatározott
képesítésű dolgozók foglalkoztatását, és a szükséges létszámot.
- a Megbízott az óvodai szolgáltatás teljesítését nem a hatályos szakmai jogszabályokban meghatározottak szerint
teljesíti, illetve nem biztosítja a szülői érdekképviseleti szervek működését.
- a megbízott a térítési díj fizetése mellett igénybe vehető szolgáltatásoknál megsérti a szolgáltatás önkéntes
igénybevételének elvét.
- a Megbízott az átadott épületrészt nem az óvodai ellátásra használja.
- az óvodai szolgáltatás végzését másnak átengedi, az épületrészt bérletbe adja.
- a térítési díjat nem a hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott szabályok figyelembevételével határozza
meg.
- a Megbízott az épületrész karbantartásával kapcsolatos, a szerződés 3.) pontjában meghatározott munkálatokat
elmulasztja, és mindez az óvoda épületének fennmaradását veszélyezteti.
- a Megbízott az óvodai ellátást nem végzi, illetve az erre a célra alapított intézmény működési engedélyét elveszti.
A Megbízott felmondással élhet írásban oly módon, hogy az Önkormányzatot szerződésszerű teljesítésre hívja fel, a
felhívás kézhezvételét követő 15 munkanaptól számított 30 munkanap elteltével az alább meghatározottak miatt:
- Az Önkormányzat a támogatást nem a szerződés 4.) pontjában meghatározottak szerint biztosítja.
- Az Önkormányzat a szerződés 3.) pontban meghatározott épületrész, valamint annak tartozékainak rejtett hibái
kijavításáról, az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a szükséges intézkedést nem teszi
meg, és a hiba 60 napon belül nem kerül kijavításra. A felek megállapodnak, hogy a rejtett hiba kijavításaként
fogadják el, ha a megbízó a megbízott részére más olyan épületet biztosít, mely alkalmas az óvodai szolgáltatás
biztosítására, és az ebből eredő költségeit a megbízottnak biztosítja.
A Megbízott a szerződés 6.) pontjában meghatározott okok szerinti felmondása esetén követelheti a megbízótól,
hogy térítse meg az óvodai szolgáltatás biztosítására fordított a térítési díjakból és a feladatalapú támogatásból meg
nem térülő igazolt költségeit, valamint fizessen olyan összegű kártérítést, mely azonos azzal a tárgyévi
támogatással, melyet az önkormányzat köteles lenne biztosítani.
7.) A Felek esetleges jogvitájára illetve a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a lakások és
helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., a
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nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv., a végrehajtására kiadott rendeletek, a gyermekétkeztetés térítési
díjának megállapításáról szóló 26/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók.
A Felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak arra kellő felhatalmazással rendelkeznek.
Jelen megállapodást Felek, közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.
A szerződés 3 számozott oldalból áll.
Gyomaendrőd, 2019. április 1.
Önkormányzat
Toldi Balázs
polgármester

Megbízott
Vasas György Péter
ügyvezető

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Köznevelési szerződés ismételt megkötése a Szivárvány Gyermekkert Szociális, Oktatási és Szolgáltató Nonprofit
Kft.-vel"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 31.
§-a alapján a köznevelési közszolgálati feladatok megvalósítására köznevelési szerződést köt a Szivárvány
Gyermekkert Szociális, Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs
polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS
(tervezet)
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. sz. adószáma:
15725527-2-04; törzskönyvi azonosítója (PIR): 725525; államháztartási egyedi azonosítója: 735122; képviseli Toldi
Balázs polgármester; továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről
a Szivárvány Gyermekkert Szociális, Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhelye: 5500 Gyomaendrőd,
Vásártéri ltp. 27.B. lház. fsz. 1., adószáma: 21905924-1-04; KSH statisztikai számjel: 21905924-8510-572-04,
képviseli: Varjú Judit ügyvezető; továbbiakban: Megbízott) között az alábbi feltételekkel:
Előzmények
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 151/2014.(III. 27.) Gye. Kt. határozatával úgy döntött, hogy a Szivárvány
Gyermekkert Szociális, Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel, az 5500 Gyomaendrőd, <a vásártéri="" ltp.=""
hrsz.="" alatt="" a=""> 74 férőhelyes Vásártéri Óvodában óvodai feladatellátásra köznevelési szerződést köt. A
köznevelési szerződés 2014. április 1-én határozott időtartamra, öt évre megkötésre került. A Megbízott az
épületben jelenleg is óvodát üzemeltet, működési engedélyének száma: BEB/08/606-4/2014.; kelte: 2014. augusztus
15.; engedélyező: Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály; OM azonosító: 101602; fenntartó azonosító:
39010357.
<a vásártéri="" ltp.="" hrsz.="" alatt="" a="">
Felek a szerződés lejárta előtt a feladat-ellátást kiértékelték, kölcsönös megelégedettségük okán kinyilvánították,
hogy ismételten szerződést kívánnak kötni az óvodai feladatellátásra. Fentiek alapján Felek az alábbiak szerint
állapodnak meg:
1.) Szerződő felek rögzítik, hogy az óvoda befogadó képessége: 74 fő. A szerződő felek megállapodnak, hogy a
Megbízott 2014. április 1-től köteles - változatlan feltételek mellett - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.
33.§ (1) bekezdése alapján 19 óvodai férőhelyet biztosít, felmenő rendszerben a kötelező felvételt biztosító óvodai
feladatellátásban. Az óvoda működése során felvételi körzetnek Gyomaendrőd Város közigazgatási területét kell
tekinteni. A felek rögzítik továbbá, hogy a köznevelési szerződés megkötése nem eredményez változást a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 21.§ (3) bekezdésében foglaltaknak, így nem tekintik átszervezésnek, a
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Megbízott eddig is részt vett az Önkormányzat által szervezett óvodai feladatellátásban.
2.) Megbízott kijelenti, hogy az intézmény jogszerű működtetéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik, a
személyi, tárgyi, munkavédelmi, közegészségügyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, a nevelő-oktató munka
folyamatos, hosszútávon biztonságos. Világnézetileg nem elkötelezett.
3.) Az Önkormányzat a jelen szerződés hatályba lépésével, a köznevelési megállapodás érvényességének idejére a
tulajdonában álló, a Megbízott használatában álló ismert, jó műszaki állapotban lévő óvodai feladatellátásra szolgáló
épületet haszonkölcsönbe adja. A Megbízott köteles gondoskodni az épület külső és belső jó karbantartásáról. Az
Önkormányzat köteles gondoskodni a szükséges felújításokról, az épület központi berendezéseinek,
vezetékrendszereinek üzemképtelenné válása esetén azok kijavításáról, esetleges cseréjéről, amennyiben azokat
nem a rendeltetésellenes, vagy gondatlan használat okozta. Az épület üzemeltetetésével járó költségek viselése a
Megbízottat terheli. A Megbízott az ingatlant csak a Köznevelési Szerződésben meghatározott célokra használhatja,
azt másnak át nem engedheti.
4.) Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük a jelen szerződés 2019. április 1. napján lép hatályba 5 (öt) év időtartamra
azzal, hogy az Önkormányzat a megbízott részére támogatást csak olyan mértékben biztosít, mint amilyen
támogatást a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás által fenntartott GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda a gyomaendrődi telephelyein az Önkormányzattól részesül. A támogatás
meghatározásánál ki kell számolni az Önkormányzat által adott egy óvodásra jutó átlagos támogatást és azt meg
kell szorozni a Megbízott által ellátott óvodások számával. Az egy óvodásra jutó Önkormányzati támogatás
számításánál a 2011. évi CXC. tv. 4. sz. mellékletének óvodai BC átlag létszámát kell figyelembe venni, függetlenül
a csoportba ténylegesen beíratott gyermek létszámtól. Amennyiben a Megbízott által fenntartott óvodában az átlag
létszám alatt van a tényleges beíratott létszám, úgy a támogatást a csoportkihasználtság %-os arányában kell
biztosítani. Az esetleges önkormányzati támogatás folyósítása azonos módon és ütemezésben történik, mint a
Társulás által fenntartott óvoda esetében.
Az Önkormányzat kijelenti, hogy a köznevelési szerződés hatálya idejére, figyelemmel arra, hogy a Megbízott az
óvodai feladat ellátási kötelezettségét átvállalja, a Megbízott által ellátott óvodások után a feladatfinanszírozás
alapján állami támogatást nem igényel.
5.) A Felek vállalják, hogy a köznevelési szerződés hatálya alatt folyamatosan együttműködnek. A Megbízott által a
feladatellátáshoz használt épület karbantartásával és felújításával kapcsolatos munkák ütemezéséről minden
tárgyévi költségvetési rendelet megalkotása előtt egyeztetnek. Az épület korszerűsítésével kapcsolatos pályázatok
benyújtása során együttműködnek.
A Megbízott az intézmény vezetőjével évente köteles írásbeli beszámolót készíteni az ellátás folyamatosságáról, a
működés biztonságáról, a pénzügyi finanszírozás helyzetéről.
A Megbízott az intézmény vezetőjével köteles a beszámolót tárgyaló képviselő-testületi üléseken, valamint bizottsági
üléseken meghívottként személyesen részt venni. A beszámolók leadásának időpontjai: tárgyév szeptember 10.
A beszámolót írásban köteles elkészíteni és a Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási Osztályán
leadni.
Az óvodai ellátás során előforduló, a szerződés tartalmát érintő esetleges módosításokat mindkét fél legalább 3
hónappal előbb, írásban jelezni köteles a másik félnek.
6.) A Felek kijelentik, hogy a határozott idő lejárta előtt egy hónappal a Köznevelési Szerződés teljesülését
kiértékelik és kölcsönös megelégedettség esetén ismételten szerződést kötnek óvodai feladatellátásra.
Az Önkormányzat a szerződés 4.) pontjában meghatározott idő lejárta előtt az alábbiakban meghatározott rendkívüli
okok miatt mondhatja fel a szerződést, úgy hogy a felmondás előtt köteles írásban felhívni a Megbízottat a
szerződésszerű teljesítésre, és amennyiben a Megbízott az írásbeli felszólítást követő 15 napon belül nem teljesít,
úgy a 15 napos határidő leteltét követő 30. napra mondhatja fel a megbízó a szerződést. Amennyiben a Megbízó a
Köznevelési Szerződést az alábbiakban meghatározott rendkívüli okok miatt mondja fel, a Megbízott köteles
megtéríteni, az óvodai indításával Önkormányzat általi ellátásával kapcsolatos minden igazolt költségét.
Az Önkormányzat azonnali felmondással élhet, amennyiben:
- a Megbízott az óvodai férőhelyek biztosításánál a szolgáltatást igénybevevők között szociális faji, felekezeti
szempontból hátrányos megkülönböztetést tesz.
- a Megbízott az óvodai szolgáltatás biztosításánál nem biztosítja a hatályos jogszabályokban meghatározott
képesítésű dolgozók foglalkoztatását, és a szükséges létszámot.
- a Megbízott az óvodai szolgáltatás teljesítését nem a hatályos szakmai jogszabályokban meghatározottak szerint
teljesíti, illetve nem biztosítja a szülői érdekképviseleti szervek működését.
- a megbízott a térítési díj fizetése mellett igénybe vehető szolgáltatásoknál megsérti a szolgáltatás önkéntes
igénybevételének elvét.
- a Megbízott az átadott épületrészt nem az óvodai ellátásra használja.
- az óvodai szolgáltatás végzését másnak átengedi, az épületrészt bérletbe adja.
- a térítési díjat nem a hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott szabályok figyelembevételével határozza
meg.
- a Megbízott az épületrész karbantartásával kapcsolatos, a szerződés 3.) pontjában meghatározott munkálatokat
elmulasztja, és mindez az óvoda épületének fennmaradását veszélyezteti.
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- a Megbízott az óvodai ellátást nem végzi, illetve az erre a célra alapított intézmény működési engedélyét elveszti.
A Megbízott felmondással élhet írásban oly módon, hogy az Önkormányzatot szerződésszerű teljesítésre hívja fel, a
felhívás kézhezvételét követő 15 munkanaptól számított 30 munkanap elteltével az alább meghatározottak miatt:
- Az Önkormányzat a támogatást nem a szerződés 4.) pontjában meghatározottak szerint biztosítja.
- Az Önkormányzat a szerződés 3.) pontban meghatározott épületrész, valamint annak tartozékainak rejtett hibái
kijavításáról, az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a szükséges intézkedést nem teszi
meg, és a hiba 60 napon belül nem kerül kijavításra. A felek megállapodnak, hogy a rejtett hiba kijavításaként
fogadják el, ha a megbízó a megbízott részére más olyan épületet biztosít, mely alkalmas az óvodai szolgáltatás
biztosítására, és az ebből eredő költségeit a megbízottnak biztosítja.
A Megbízott a szerződés 6.) pontjában meghatározott okok szerinti felmondása esetén követelheti a megbízótól,
hogy térítse meg az óvodai szolgáltatás biztosítására fordított a térítési díjakból és a feladatalapú támogatásból meg
nem térülő igazolt költségeit, valamint fizessen olyan összegű kártérítést, mely azonos azzal a tárgyévi
támogatással, melyet az önkormányzat köteles lenne biztosítani.
7.) A Felek esetleges jogvitájára illetve a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a lakások és
helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv., a végrehajtására kiadott rendeletek, a gyermekétkeztetés térítési
díjának megállapításáról szóló 26/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók.
A Felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak arra kellő felhatalmazással rendelkeznek.
Jelen megállapodást Felek, közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.
A szerződés 3 számozott oldalból áll.
Gyomaendrőd, 2019. április 1.
Önkormányzat
Toldi Balázs
polgármester

Megbízott
Varjú Judit
ügyvezető

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Bölcsőde bérleti szerződés meghosszabbítása - szándéknyilatkozat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Gyermekliget Óvodai Oktató
Nonprofit Kft-vel az 5502 Gyomaendrőd, Selyem u. 101. szám alatti bölcsőde épületére kötött bérleti szerződést
ismételten meg kívánja kötni határozott időtartamra, 2024. március 31. napjáig.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Toldi Balázs polgármestert, hogy
kezdeményezze a bölcsőde épület tulajdonjogának rendezése iránti eljárást, valamint a bérleti szerződés- tervezetét
döntésre készítse elő a 2019. augusztusi testületi ülésre.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2019. március 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2019. évi Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál szervezéséről
tájékoztatás
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető, Weigertné Gubucz Edit
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Weigertné Gubucz Edit a Kállai Ferenc Kulturális Központ mb. intézményvezetője benyújtotta tájékoztatását a 2019.
április 26-28 között megrendezésre kerülő 2019. évi Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál
szervezésének folyamatáról.
A tájékoztatás az előterjesztés mellékletében található.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület a tájékoztató tudomásul vételére.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"2019. évi Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál szervezéséről tájékoztatás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Kállai Ferenc Kulturális Központ mb.
intézményvezetője által adott tájékoztatást a 2019. évi Gyomaendrődi Sajt- és Túrófesztivál szervezéséről.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

16

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2019. március 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2019. évi alapokra beérkezett pályázatok elbírálása
Hornok Imre
Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!
A hiánypótlásra kötelezett három civil szervezet határidőre benyújtotta hiánypótlásban foglaltak szerinti
dokumentumokat.
2019. évi Környezetvédelmi
Mezőgazdasági Bizottság)

alapra

benyújtott

pályázatok (Városfenntartó,

Környezetvédelmi

és

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet (Kvör.), továbbá az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdetett azon civil szervezeteknek
támogatására, akik a rendeletekben foglalt cél szerinti tevékenységükkel hatékonyan segíthetik Gyomaendrőd Város
Önkormányzata környezetvédelmi feladatainak ellátását.
A pályázati űrlapok és a pályázat benyújtásához szükséges egyéb dokumentumok az önkormányzat honlapjáról
voltak letölthetők. A rendelet előírásai szerint a pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatóak be. A benyújtási
határidő 2019. március 3-a éjfél volt.
A meghirdetett pályázatra összesen 7 pályázat érkezett be. A pályázatok, valamint a pályázatok összesített
táblázata az előterjesztéshez mellékletében találhatók.
2019-ben a következő pályázati célok támogathatók:
f) Vizek védelme
k) A holtágak környezetében megvalósuló, az épített környezet védelmére és fejlesztésére szolgáló közmű
beruházás közül a kövesút-, elektromos és ivóvíz vezeték -, szennyvíz – vagy csapadékvíz elvezetésére szolgáló
csatorna építése, fenntartása
Az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximuma az Kvör. 6. § (3) értelmében: „A támogatás mértéke a
támogatható költségek önerő feletti része, maximum azonban a tárgy évet megelőző évben az egyesület
érdekeltségi területéről befolyt építményadó összege. A 3. § (1) bekezdés k) pontjában foglalt beruházás esetén a
támogatás mértéke maximum a tárgyévet megelőző évben az egyesület érdekeltségi területéről befolyt építményadó
összegének 150%-ában határozható meg.”
és (4) bekezdésében meghatározott „A nyújtandó támogatás mértéke – eltérő rendelkezés hiányában - legfeljebb a
tervezett költségek 30%-a lehet. A pályázatot elbíráló szerv kérésére be kell mutatni a fennmaradó saját rész
meglétének hitelt érdemlő igazolását.”
mértéke legfeljebb a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott keretösszeg azaz 4.000.000,-Ft.
2018. évben az egyesületek érdekeltségi területéről befolyt építményadó:
pályázó

építményadó

Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
(Sirató-zug)

1.409.760,-Ft

Peresi Holtág Környezetvédelmi Egyesület
(15401-15466, 16701-16781 hrsz.)

1.092.660,-Ft

Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület
(Kecsegés-zug)

1.055.320,-Ft

Békés Megyei Peresi Holtág Természetvédelmi Egyesület
(Peres-zug, Susány-zug)

277.080,-Ft

Papzugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület
(Pap-zug)

439.464,-Ft

Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
(Templom-zug, Kis-zug)

1.491.110,-Ft

Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
(Sóczó-zug, Rév-zug)

1.876.344,-Ft
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Bónom-zug Vizéért Egyesület
(Bónom zug, Harcsás-zug és Kecskés Zug)

2.144.760,-Ft

Dan Zugi Egyesület
(Dan-zug)

1.469.064,-Ft

A támogatás feltétele: a Kvör. 7. § (2) bekezdésének megfelelően a pályázat keretében a saját forrás arányának
legkisebb mértéke a támogatási összeg 20 százaléka. A szükséges saját forrás biztosítása történhet természetben
vagy készpénzben.
Mivel a Papzugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület pályázatát formailag nem megfelelően töltötte ki, így
pályázatuk a Civil alap terhére került benyújtásra, azonban a pályázat tartalmából, a benyújtó szervezet
tevékenységéből megállapítható, hogy a szervezet a Környezetvédelmi alapra kívánt pályázni. Kérem a Bizottság
döntését abban, hogy érvényesnek fogadja-e el a benyújtott pályázatot.
A támogatási kérelmeket formai és tartalmi szempontból a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság bírálja el és tesz javaslatot a támogatás mértékének megállapítására vagy az elutasításra. (1-4. határozati
javaslat)

2019. évi civil alapra benyújtott pályázatok (Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.)
önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyéb kapcsolódó
jogszabályok alapján pályázatot hirdetett azon civil szervezeteknek támogatására, akik a rendeletekben foglalt cél
szerinti tevékenységükkel hatékonyan segíthetik Gyomaendrőd Város Önkormányzata közművelődési feladatainak
ellátását.
A pályázati űrlapok és a pályázat benyújtásához szükséges egyéb dokumentumok az önkormányzat honlapjáról
voltak letölthetők. A rendelet előírásai szerint a pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatóak be. A benyújtási
határidő 2019. március 3-a éjfél volt.
1. A civil A) komponense meghívásos jellegű, kiosztható támogatás 3.210.000,-Ft
Az A) komponensre meghívott szervezetek:
- ’Suttyomba’ a Viharsarok Népi Kulturörökségének Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány
- OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület (Tűzmenedék Együttes)
- Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
- Hallható Hang Alapítvány
- Színfolt Mazsorett Táncegyesület
- Határ Győző Kulturális Egyesület
- Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
2. A civil alap úgynevezett kötött részében 2.440.000,-Ft a kiosztható támogatás
- A Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzéséhez, gazdagításához és folyamatos bemutatása céljaként
1.540.000,-Ft pénzbeli támogatást biztosíthat a Képviselő-testület. Fenti célokra a Közalapítvány Gyomaendrőd
Város Közgyűjteményeiért nyújtott be támogatási kérelmet,
- a tűz elleni védekezés, a hivatásos és létesítményi tűzoltóságok tevékenységét, közreműködés a tűzoltóságok
nemzetközi kapcsolatainak ápolásában célként 500.000,-Ft-ot biztosíthat a Képviselő-testület. Fenti célra a
Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesülete nyújtott be támogatási kérelmet,
Fentieken kívül pályázatot nyújtott be a Civil alapra az Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány, valamint a
Papzugi Természetvédelmi és Horgászegyesület:
- az Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány pályázatát formailag nem megfelelően töltötte ki, így pályázatuk a
Civil alap terhére került benyújtásra, azonban a pályázat tartalmából, a benyújtó szervezet tevékenységéből
megállapítható, hogy az Idegenforgalmi alapra kívánt pályázni. A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság dönt abban, hogy érvényesnek fogadja-e el a benyújtott pályázatot.
- a Papzugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület pályázatát formailag nem megfelelően töltötte ki, így
pályázatuk a Civil alap terhére került benyújtásra, azonban a pályázat tartalmából, a benyújtó szervezet
tevékenységéből megállapítható, hogy a szervezet a Környezetvédelmi alapra kívánt pályázni. A Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság dönt abban, hogy érvényesnek fogadja-e el a benyújtott pályázatot.
A pályázatok az előterjesztéshez mellékletében találhatók.
A támogatási kérelmeket formai és tartalmi szempontból az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
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Esélyegyenlőségi Bizottság bírálja el és tesz javaslatot a támogatás mértékének megállapítására vagy az
elutasításra. (5-8. határozati javaslat)

2019. évi Sport és Idegenforgalmi alapokra beérkezett pályázatok
(Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati
rendelet 7. §-a, a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati
rendelet 7. §-a, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot
hirdetett azon civil szervezeteknek támogatására, akik a rendeletekben foglalt cél szerinti tevékenységükkel
hatékonyan segíthetik Gyomaendrőd Város Önkormányzata sport, és idegenforgalmi feladatainak ellátását.
A pályázati űrlapok és a pályázat benyújtásához szükséges egyéb dokumentumok az önkormányzat honlapjáról
voltak letölthetők. A rendeletek előírásai szerint a pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatóak be. A benyújtási
határidő 2019. március 3-a éjfél volt.
A Sport alap nyílt pályázatára 13 pályázat, a sport alap egyedi támogatásaira (sporttelep fenntartására) 2 pályázat
érkezett.
A Sport alap nyílt pályázati rendszerében 13.800.000,-Ft-ot oszthat szét a döntéshozó, míg a sporttelepek
fenntartása tekintetében 700.000,-Ft-ot.
Az Idegenforgalmi alap A) komponense meghívásos, 2 szervezet nyújtotta be pályázatát, a kiosztható támogatás
1.500.000,-Ft.
Mivel az Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány pályázatát formailag nem megfelelően töltötte ki, így pályázatuk
a Civil alap terhére került benyújtásra, azonban a pályázat tartalmából, a benyújtó szervezet tevékenységéből
megállapítható, hogy az Idegenforgalmi alapra kívánt pályázni. Kérem a bizottság döntését abban, hogy
érvényesnek fogadja-e el a benyújtott pályázatot.
Továbbá a Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör támogatási kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatához.
Mivel az országos szövetség helyi tagszervezeteként működnek, így cégkapu létrehozására lehetőségük nincs, így
technikai okokba ütközött a pályázatuk hivatalos benyújtása. Kérem a bizottság döntését abban, hogy kívánja e
támogatni a Dr. Tóth Elek Kertbarát Kört, a támogatási kérelmük alapján.
A B) komponens nyílt, 9 pályázat érkezett, a kiosztható támogatás 1.400.000,-Ft
A pályázatok az előterjesztéshez mellékletében találhatók.
A támogatási kérelmeket formai és tartalmi szempontból a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága bírálja el és tesz javaslatot a támogatás mértékének megállapítására vagy az elutasításra.
(9-18. határozati javaslat)
Kérem a Tisztelt Bizottságokat, hogy a benyújtott pályázatok támogatási javaslatáról dönteni szíveskedjenek.
1. döntési javaslat
"2019. évben Környezetvédelmi alapra beérkezett pályázatok értékelése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a 2019. évben Környezetvédelmi alapra beérkezett
S.sz.
Pályázó
Pályázati azonosító
1 Békés Megyei Peresi-holtág Természetvédelmi
Egyesület

KOR-001-19

2 Bónom-zug Vizéért Egyesület

KOR-002-19

3 Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület

KOR-003-19

4 Peresi Holtág Környezetvédelmi Egyesület

KOR-004-19

5 Dan Zugi Egyesület

KOR-006-19
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6 SIRATÓI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HORGÁSZ
EGYESÜLET

KOR-007-19

7 Soczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület KOR-008-19
azonosítójú pályázatokat formai és tartalmi szempontból érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"2019. évben Környezetvédelmi alapra beérkezett pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a 2019. évben Környezetvédelmi alapra beérkezett pályázatok az alábbiakban javasolja támogatni.
S.sz.

Pályázó

Pályázati azonosító

Igényelt támogatás

1 Békés Megyei Peresi-holtág
Természetvédelmi Egyesület

KOR-001-19

640.000,-Ft

2 Bónom-zug Vizéért Egyesület

KOR-002-19

1.100.000,-Ft

3 Kecsegészug Tájvédelmi és
Horgász Egyesület

KOR-003-19

1.000.000,-Ft

4 Peresi Holtág
Környezetvédelmi Egyesület

KOR-004-19

1.000.000,-Ft

5 Dan Zugi Egyesület

KOR-006-19

800.000,-Ft

6 SIRATÓI
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
HORGÁSZ EGYESÜLET

KOR-007-19

1.900.000,-Ft

7 Soczózugi Környezetvédelmi
és Horgász Egyesület

KOR-008-19

600.000,-Ft

Javasolt támogatás

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Papzugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület pályázatának értékelése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a 2019. évben Környezetvédelmi alapra formailag hibásan beérkezett
S.sz.
1

Pályázó

Pályázati azonosító

Papzugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület

CIV-008-19

azonosítójú pályázatot a pályázat tartalmára és benyújtó szervezet tevékenységére tekintettel formai hiba ellenére
érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
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"Papzugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület pályázatának elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a 2019. évben Környezetvédelmi alapra formailag hibásan beérkezett pályázatot az alábbiakban javasolja
támogatni.
S.sz.

Pályázó

1

Papzugi Természetvédelmi és
Horgász Egyesület

Pályázati azonosító

Igényelt támogatás

CIV-008-19

Javasolt támogatás

600.000,-Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
"2019. évi civil alap A) komponensére benyújtott pályázatok értékelése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága a 2019. évi civil alap A) komponensére benyújtott
S.sz.
Pályázó
Pályázati azonosító
1

Színfolt Mazsorett Táncegyesület

CIV-002-19

2

Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány -formai hibás -

CIV-003-19

3

Suttyomba Alapítvány

CIV-004-19

4

Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány

CIV-005-19

5

Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány

CIV-006-19

6

Hallható Hang Alapítvány

CIV-007-19

7

Papzugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület - formai hibás -

CIV-008-19

8

OMart Kulturális Műhely Egyesület

CIV-011-19

formai és tartalmi szempontból érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
6. döntési javaslat
"2019. évi civil alap A) komponensére benyújtott pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága az alábbiakban javasolja 2019. évben támogatni a civil alap A) komponensére
benyújtott támogatási kérelmeket:
S.sz.
1

Pályázó
Színfolt Mazsorett

Pályázati azonosító
CIV-002-19
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Igényelt támogatás
500.000,-Ft

Javasolt támogatás

Táncegyesület
2

Suttyomba Alapítvány

CIV-004-19

500.000,-Ft

3

Gyomaendrődi Zenebarátok
Kamarakórus Alapítvány

CIV-005-19

952.350,-Ft

4

Körösmenti Táncegyüttes
Alapítvány

CIV-006-19

1.200.000,-Ft

5

Hallható Hang Alapítvány

CIV-007-19

1.095.000,-Ft

6

OMart Kulturális Műhely
Egyesület

CIV-011-19

281.300,-Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
7. döntési javaslat
"2019. évi civil alap meghatározott céljaira benyújtott pályázatok értékelése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága a 2019. évi civil alap meghatározott céljaira benyújtott
S.sz.

Pályázó

Pályázati azonosító

1 Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület

CIV-001-19

2 Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért

CIV-010-19

azonosítójú pályázatokat formai és tartalmi szempontból érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
8. döntési javaslat
"2019. évi civil alap meghatározott céljaira benyújtott pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága az alábbiakban javasolja támogatni 2019. évben a civil alap meghatározott céljára
benyújtott támogatási kérelmet:
S.sz.

Pályázó

Pályázati azonosító

Igényelt támogatás

1 Gyomaendrőd Város Tűzoltó
Egyesület

CIV-001-19

500.000,-Ft

2 Közalapítvány Gyomaendrőd
Város Közgyűjteményeiért

CIV-0010-19

1.540.000,-Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
9. döntési javaslat
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Javasolt támogatás

"2019. évi Sport alap nyílt pályázatára beérkezett pályázatok értékelése "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 2019. évi sport alap nyílt pályázatára benyújtott
S.sz.

Pályázó

Pályázati azonosító

1

Központi Sport és Ifjúsági Egyesület

SPO-001-19

2

Körösmenti Íjfeszítő Egylet

SPO-002-19

3

Hencz Wrestling Birkózó Sportegyesület

SPO-003-19

4

Gyomaendrődi Futball Club

SPO-004-19

5

Gyomaendrődi Futball Club

SPO-005-19

6

Székely Mihály Modellező és Sportklub

SPO-006-19

7

RUMBA Táncsport Egyesület

SPO-007-19

8

Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület

SPO-008-19

9

Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület

SPO-009-19

10

Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület

SPO-011-19

11

KörösFit Diáksport Egyesület

SPO-012-19

12

Körös Kajak Sportegyesület

SPO-014-19

13

Gyomaendrődi Judo Klub

SPO-016-19

14

Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület

SPO-017-19

15

Gyoma-Gym Sportegyesület

SPO-018-19

azonosítójú pályázatokat forma és tartalmi szempontból érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
10. döntési javaslat
"2019. évi Sport alap nyílt pályázatára beérkezett pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 2019. évi sport alap nyílt pályázatára benyújtott támogatási kérelmeket az alábbiakban
javasolja támogatni.
S.sz.

Pályázó

Pályázati
azonosító

Igényelt támogatás Javasolt támogatás

1

Központi Sport és Ifjúsági Egyesület

SPO-001-19

1.590.000,-Ft

2

Körösmenti Íjfeszítő Egylet

SPO-002-19

960.000,-Ft

3

Hencz Wrestling Birkózó Sportegyesület

SPO-003-19

540.000,-Ft

4

Gyomaendrődi Futball Club

SPO-005-19

4.000.000,-Ft

5

Székely Mihály Modellező és Sportklub

SPO-006-19

130.000,-Ft

6

RUMBA Táncsport Egyesület

SPO-007-19

1.389.000,-Ft

7

Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület

SPO-008-19

1.300.000,-Ft

8

Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület SPO-011-19

9

KörösFit Diáksport Egyesület

SPO-012-19

975.000,-Ft

10

Körös Kajak Sportegyesület

SPO-014-19

2.500.000,-Ft
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6.120.000,-Ft

11

Gyomaendrődi Judo Klub

SPO-016-19

3.500.000,-Ft

12

Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola
Sportegyesület

SPO-017-19

600.000,-Ft

13

Gyoma-Gym Sportegyesület

SPO-018-19

300.000,-Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
11. döntési javaslat
"2019. évi sport alap meghatározott céljaira benyújtott pályázatok értékelése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 2019. évi sport alap meghatározott céljaira benyújtott
S.sz.

Pályázó

Pályázati azonosító

1

Gyomaendrődi Futball Club

SPO-004-19

2

Gyomaendrőd Gyermeklabdarúgó Egyesület

SPO-009-19

azonosítójú pályázatokat formai és tartalmi szempontból érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
12. döntési javaslat
"2019. évi sport alap meghatározott céljaira benyújtott pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága az alábbiakban javasolja 2019. évben támogatni a sport alap meghatározott céljára
benyújtott támogatási kérelmet:
S.sz.
Pályázó
Pályázati azonosító
Igényelt támogatás
Javasolt támogatás
1 Gyomaendrődi Futball Club
SPO-004-19
350.000,-Ft
2 Gyomaendrőd
SPO-009-19
350.000,-Ft
Gyermeklabdarúgó Egyesület
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
13. döntési javaslat
"2019. évi idegenforgalmi alap A) komponensére benyújtott pályázatok értékelése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 2019. évi idegenforgalmi alap A) komponensére benyújtott
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S.sz.

Pályázó

Pályázati azonosító

1 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány

IFA-004-19

2 Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai
Egyesület

IFA-010-19

azonosítójú pályázatokat formai és tartalmi szempontból érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
14. döntési javaslat
"2019. évi idegenforgalmi alap A) komponensére benyújtott pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága az alábbiakban javasolja 2019. évben támogatni az idegenforgalmi alap A) komponensére
benyújtott támogatási kérelmeket:
S.sz.
Pályázó
Pályázati azonosító
Igényelt támogatás Javasolt támogatás
1 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért
Alapítvány

IFA-004-19

500.000,-Ft

2 Gyomaendrődi Üdültetési
Szövetség Turisztikai
Egyesület

IFA-010-19

550.000,-Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
15. döntési javaslat
"Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány pályázatának értékelése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 2019. évi idegenforgalmi alap A) komponensére formailag hibásan benyújtott
S.sz.
1

Pályázó

Pályázati azonosító

Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány

CIV-003-19

azonosítójú pályázatot a formai hiba ellenére érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
16. döntési javaslat
"Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány pályázatának elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
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Közbeszerzési Bizottsága 2019. évben az idegenforgalmi alap A) komponensére formailag hibásan benyújtott
támogatási kérelmet az alábbiakban javasolja támogatni:
S.sz.
1

Pályázó

Pályázati azonosító

Értékek Megmentése a
Jövőnek Alapítvány

Igényelt támogatás

CIV-003-19

Javasolt támogatás

1.350.000,-Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
17. döntési javaslat
"2019. évi idegenforgalmi alap B) komponensére benyújtott pályázatok értékelése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 2019. évi idegenforgalmi alap B) komponensére benyújtott
S.sz.

Pályázó

Pályázati azonosító

1 Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Gyomaendrődi Egyesülete

IFA-001-19

2 Suttyomba Alapítvány

IFA-002-19

3 Sallainé Soczó Anikó e.v.

IFA-003-19

4 Dél Alföld EU Egyesület

IFA-005-19

5 Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete 243.
Gyomaendrőd

IFA-006-19

6 Szabad Madár Dobkör Egyesület

IFA-007-19

7 HALGASZTRONÓMIAI EGYESÜLET

IFA-008-19

8 IRIMIÁS RÓBERT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

IFA-009-19

9 Emberi Összefogásással a Környezetért,
Természetért Egyesület

IFA-012-19

azonosítójú pályázatokat formai és tartalmi szempontból érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
18. döntési javaslat
"2019. évi idegenforgalmi alap B) komponensére benyújtott pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága az alábbiakban javasolja 2019. évben támogatni az idegenforgalmi alap B) komponensére
benyújtott támogatási kérelmeket:
S.sz.

Pályázó

Pályázati azonosító

Igényelt támogatás

1 Mozgáskorlátozottak és
Hadirokkantak Gyomaendrődi
Egyesülete

IFA-001-19

90.500,-Ft

2 Suttyomba Alapítvány

IFA-002-19

650.000,-Ft
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Javasolt támogatás

3 Sallainé Soczó Anikó e.v.

IFA-003-19

313.440,-Ft

4 Dél Alföld EU Egyesület

IFA-005-19

220.000,-Ft

5 Galamb és Kisállattenyésztők IFA-006-19
Egyesülete 243. Gyomaendrőd

130.000,-Ft

6 Szabad Madár Dobkör
Egyesület

IFA-007-19

160.000,-Ft

7 HALGASZTRONÓMIAI
EGYESÜLET

IFA-008-19

400.000,-Ft

8 IRIMIÁS RÓBERT EGYÉNI
VÁLLALKOZÓ

IFA-009-19

1.000.000,-Ft

9 Emberi Összefogással a
Környezetért, Természetért
Egyesület

IFA-012-19

120.000,-Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2019. március 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A 2019. évi közbeszerzési terv és a közbeszerzési szabályzat módosítás
beterjesztése
Pardi László osztályvezető, Dr. Varga Imre ügyvéd
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés 2018. év végén jelentős módosításokat fogadott el – döntően 2019. április 1. hatályba lépéssel – a
közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban.
·
Módosult a közbeszerzési törvény.
·
Módosultak az elektronikus közbeszerzési rendszer, EKR alkalmazásával kapcsolatos szabályok.
·
Változtak a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóra vonatkozó rendelkezések.
·
Új törvény és végrehajtási rendelet született az állami magasépítési beruházásokról, amelyek az
önkormányzatok beruházásaira is vonatkoznak.
Mindezek indokolttá teszik a közbeszerzési szabályzat módosítását. A jelentős változások miatt azonban
szerkesztési módszerként a szabályzat tervezetét dr. Varga Imre úgy készítette el, hogy új szabályzat kerüljön
elfogadásra és a korábbi pedig hatályon kívül helyezésre.
A közbeszerzési szabályzat tervezetét az 1. határozati javaslat tartalmazza.
Nem változott az a szabály, hogy a klasszikus ajánlatkérőknek- mint az önkormányzat, illetve költségvetési szervek
– minden év március 31-ig el kell fogadni az adott évre vonatkozó közbeszerzési tervet.
A tervet a rendelkezésünkre álló információk alapján elkészítettük és a 2. határozati javaslat tartalmazza.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Közbeszerzési szabályzat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdése, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) alapján az alábbi Közbeszerzési Szabályzatot fogadja el.
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

…/2019. (………………) Gye. Kt. határozata
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

KÖZBESZERZÉSI
SZABÁLYZATA

A Közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény
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valamint az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017 (XII.19) Korm.rendelet
alapján

Hatályos: 2019. április 1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdése valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) alapján az alábbi Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban:
Szabályzat) az alábbiak szerint fogadja el.
I.
A Szabályzat hatálya
A Szabályzat Hatálya alá tartozik:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) Kbt. hatálya alá tartozó beszerzései.
A Szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzat által szerződés alapján ellátott gesztor önkormányzati feladatokkal
kapcsolatos beszerzésekre is, figyelemmel a létrehozó szerződés szerint érvényesülő döntési rendre.
A közbeszerzés értékének meghatározására a Kbt. 15-20 §-ok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekre a Kbt. Második Részét, az ezek alatti és
egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre a Harmadik Részét alkalmazva kell eljárni, kivéve,
ha a Kbt. másként rendelkezik.
II.
A szabályzat célja
A Kbt. 27 § (1) bek. alapján a jelen szabályzatban határozza meg a közbeszerzési eljárásai előkészítésének,
lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek,
valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét összhangban a vonatkozó
jogszabályokkal. A szabályzat tartalmazza a közbeszerzési eljárások során hozott döntésekért felelős személyt,
személyeket és a testületeket.
III.
A közbeszerzések tervezése, előkészítése, lefolytatása
1.) A közbeszerzések előkészítését és megvalósítását, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv., valamint a
közbeszerzésekkel kapcsolatos kormány és miniszteri rendeletek rendelkezései alapján kell végrehajtani.
2.) A közbeszerzések tervezése, nyilvánossága a közbeszerzési eljárásban
Az adott évre tervezett közbeszerzési eljárásokról, illetve beszerzésekről a költségvetési év elején legkésőbb minden
év március 31-ig a Városüzemeltetési Osztály éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési
terv) készít az adott évre tervezett közbeszerzésekről, melyet az Önkormányzat Képviselő-testülete fogad el. A
Közös Hivatal közbeszerzési éves összesített közbeszerzési tervét a Jegyző fogadja el.
A közbeszerzés tervezésével és előkészítésével kapcsolatban a Városüzemeltetési Osztály ellátja mind a
Gyomaendrőd Város Önkormányzat, mint a Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal közbeszerzéssel
kapcsolatos feladatait– Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya – tekintetében is.
A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell:
a.) a közbeszerzés tárgyát,
b.) a közbeszerzés tervezett mennyiségét,
c.) a közbeszerzésre irányadó eljárási rendet,
d.) a tervezett eljárás fajtáját,
e.) az eljárás megindításának tervezett időpontját,
f.) a szerződés teljesítésének várható időpontját.
Az elfogadott közbeszerzési tervet, illetve a módosításait haladéktalanul közzé kell tenni az EKR-ben. A
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közbeszerzési tervnek a tárgy évet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv EKR-ben történő közzétételéig kell
elérhetőnek lenni.
A közbeszerzési terv nyilvános, amelyet legalább 5 évig kell megőrizni. A Közbeszerzési Hatósági vagy a
jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervet az ajánlatkérő köteles
megküldeni vagy rendelkezésre bocsátani, az EKR-ben a hozzáférést biztosítani.
Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban (CoRe)
valamint az EKR-ben közzétenni:
- az inhouse szerződéseket, illetve inhouse szerződéskötést és szerződésmódosításokat haladéktalanul
- a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket, valamint szerződésmódosításokat haladéktalanul
- a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat
a) hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító felhívásra, hirdetményre
b) a szerződő felek megnevezését
c) azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e
d) a szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontját
e) az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél
által történt teljesítését követő 30 napon belül.
A Kbt. 43 § (1)-(2) bek.-ben meghatározott és közzétett adatok, közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra
hozatala, üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. Ettől eltérően amennyiben a felek az ajánlatot a
szerződés mellékletévé teszik, az ajánlat nyilvánosságára a Kbt. 44 § vonatkozik.
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket és szerződésmódosításokat, valamint az inhouse
szerződéseket legalább a teljesítéstől számított 5 évig kell elérhetővé tenni. A szerződés teljesítésére vonatkozó
tájékoztatást az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés esetén a szerződés megkötésétől
számítva évenként aktualizálni kell.
3.) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, valamint a Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal Kbt. hatálya alá
nem tartozó beszerzéseinek előkészítését és végrehajtását a beszerzések lebonyolításának szabályzatában foglalt
rendelkezések figyelembevételével kell lefolytatni.
4.) A közbeszerzési eljárás előkészítése:
A közbeszerzési eljárásokat a Kbt. 40 § (1) bek. szerint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
rendelet (EKR) szerint kell előkészíteni és lebonyolítani. Az ajánlatkérő köteles az EKR-ben regisztrációját
kezdeményezni, illetve az adatokban bekövetkezett változások esetén a módosítást bejelenteni. Az EKR rendszer
használatához az önkormányzat városüzemeltetési osztályvezetőjét kell regisztrálni. A regisztrációt a Közbeszerzési
Hatóság hagyja jóvá.
Az EKR alkalmazására vonatkozó jogosultságok gyakorlásának rendjét az ajánlatkérő úgy határozza meg, hogy a
Városüzemeltetési Osztály osztályvezető köteles a www.ekr.gov.hu –n magát és az önkormányzatot regisztrálni, és
szükség esetén a regisztrált személyekben bekövetkező változáskor a regisztrációt elvégezni. Regisztrációra
kötelezett személy a polgármester, a jegyző és a Pénzügyi osztály vezetője is. Az ajánlatkérő dönt, hogy a
jogosultságok hozzáféréséhez ezen kívül ki kerüljön regisztrálásra. A műszaki osztályvezető felelős az egyes
eljárások esetében az EKR-be feltöltendő anyagokért, amennyiben azt nem a közbeszerzési szaktanácsadó végzi,
vagy a szaktanácsadónak nincs az EKR-hez hozzáférése. Amennyiben szakértő megbízására kerül sor, az EKRben végzendő eljárási cselekményeket a szakértő köteles teljesíteni.
A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárás a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett
egységes EKR igénybevételével kell lebonyolítani. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott minden nyilatkozat vagy más
információ közlése írásban, elektronikus úton az EKR-ben történik.
Az elektronikus úton történő kapcsolattartást nem kell alkalmazni az eljárás előkészítése során a becsült érték
meghatározása céljából végzett vizsgálat és annak eredménye meghatározásakor és dokumentálásakor, valamint a
becsült érték meghatározása érdekében a független szakértőkkel, hatóságokkal, piaci résztvevőkkel történő előzetes
piaci konzultációk során, valamint a gazdasági szereplők tájékoztatása során. Ugyanakkor az ajánlatkérő köteles
minden szükséges intézkedést megtenni a verseny tisztasága, a gazdasági szereplők esélyegyenlőségére és
egyenlő bánására vonatkozó alapelvek érvényesülése érdekében.
Az EKR használatáért az ajánlatkérő jogszabályban meghatározott mértékű díjat fizet, amely igazgatási szolgáltatási
díjnak minősül.
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Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárást a beszerzés tárgyára és a becsült értékére tekintettel megfelelő
alapossággal előkészíteni.
A közbeszerzési dokumentumoknak biztosítaniuk kell, hogy a gazdasági szereplők műszakilag megfelelő, fizikailag
megvalósítható és gazdasági szempontból reális ajánlatot tudjanak adni.
Az ajánlatkérő a becsült érték meghatározása céljából köteles külön vizsgálatot végezni és annak eredményét
dokumentálni. Az ajánlatkérő a vizsgálat során az alábbi objektív alapú módszereket alkalmazhatja.
Ilyen módszerek különösen
a) a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése,
b) a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett piackutatás,
c) igazságügyi szakértő igénybe vétele,
d) szakmai kamarák által ajánlott díjszabások,
e) szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló, részletes építési adatbázis,
f) az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése.
g) tervezői költségbecslés
Az ajánlatkérő az eljárás előkészítése körében a becsült érték meghatározása céljából végzett vizsgálatot a
független szakértőkkel, hatóságokkal, piaci részt vevőkkel folytatott előzetes konzultációról készült iratot, valamint
ajánlatok bírálata értékelése során keletkezett dokumentumok (bb., jkv.) egyszerű elektronikus másolatát köteles
feltölteni az EKR-be.
Az építési beruházások esetében csak a külön jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő tervek
birtokában indítható meg közbeszerzési eljárás. Az ajánlatkérő a verseny tisztaságára, az esélyegyenlőségre és az
egyenlő elbánásra vonatkozó alapelvek figyelembe vétele mellett az eljárás megindítása előtt független
szakértőkkel, hatóságokkal, illetve piaci résztvevőkkel előzetes piaci konzultációt folytathat a gazdasági szereplők
tájékoztatása érdekében.
Az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében nem vehet részt olyan személy vagy
szervezet, amely vagy aki a Kbt. 25. §-a alapján összeférhetetlen.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás előkészítésében és lefolytatásában a közbeszerzési szakértelem biztosítására
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót (FAKSZ, továbbiakban: szaktanácsadó), illetve szakértő
szervezetet bízhat meg.
Az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni:
a)
árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárásban
b)
építési beruházás esetén a 700.000.000,-Ft-ot elérő közbeszerzési eljárásban
c)
részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárásban
d)
keretmegállapodás alapján történő a) illetve b) pontban meghatározott értékű beszerzések megvalósításába
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a közbeszerzési eljárások szakszerű lefolytatását segíti elő. Az
eljárással kapcsolatos valamennyi feladata vonatkozásában kizárólag a közbeszerzési szakértelem biztosításáért
felel, elektronikusan hagyja jóvá-papíralapon lefolytatott eljárások esetében aláírásával köteles ellátni:
a) a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és – a műszaki tervdokumentáció és az árazatlan költségvetés
kivételével – a közbeszerzési dokumentumokat
b) - elektronikusan benyújtott és felbontott ajánlatok esetén az elektronikus rendszer által generált bontási
jegyzőkönyv kivételével – a bontási jegyzőkönyvet, a bíráló bizottsági munkáról készült jegyzőkönyvet és
c) az összegzést, összegzéseket
5.) A Bíráló Bizottság létrehozása és feladata:
A Képviselő-testület a Városüzemeltetési Osztály javaslata alapján létrehozza a legalább 3 tagú Bíráló Bizottságot.
Az ajánlatok szükség esetén a hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás megadását követő elbírálására és
értékelésére.
A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, valamint az
ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában a Bíráló Bizottság tagjainak, az ajánlatkérő nevében
eljáró, illetve az eljárásba bevont más személyeknek és szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a
közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel.
Nem lehet a Bíráló Bizottság tagja, aki a közbeszerzési eljárást lezáró döntést hozza meg. A testületi döntéshozatal
esetén a Bíráló Bizottságban képviselő-testület tagja kizárólag tanácskozási joggal vehet részt.
Feladata:
- pénzügyi, műszaki és piaci paraméterek alapján a beszerzési tárgy jellemzőinek részletes megfogalmazása
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- a lehetséges ajánlattevők alkalmassági/alkalmatlansági ismérveinek részletes összeállítása
- az elbírálás szempontjainak, illetve részszempontjainak és értékelési módszertanának leírása
- részvétel az közbeszerzési dokumentum szakmai részének elkészítésében és a részletes szerződési feltételek
meghatározásában
- ajánlattevőkkel történő kapcsolattartás, helyszíni szemle lebonyolítása
- a beérkezett ajánlatok értékelése
- az ajánlatok elbírálása
- írásbeli szakvélemény és döntési javaslat készítése az eljárást lezáró döntést meghozó a Képviselő-testület által
létrehozott Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság állandó tagjaiból álló testület (a
továbbiakban: Közbeszerzési Bizottság), illetve a képviselő-testület részére
- szerződés aláírásra való előkészítésében részvétel
- az eljárás során készítendő jegyzőkönyvek, tájékoztatások szakmai részének elkészítése
- előzetes vitarendezési kérelem beérkezése esetén közreműködik a válasz megfogalmazásában
6.) A Bíráló Bizottság előkészíti az eljárást megindító (meghirdető) hirdetményt és felhívást, melyet az uniós
értékhatárokat elérő közbeszerzések esetét kivéve a Közbeszerzési Bizottság fogad el. A közbeszerzési eljárást
megindító felhívást a közbeszerzési eljárás egyes fajtáira irányadó szabályok szerint ajánlati felhívás, részvételi
felhívás, ajánlattételi felhívás vagy közvetlen részvételi felhívás lehet.
A Közbeszerzési Bizottság dönt arról, hogy az adott közbeszerzés milyen eljárással kerüljön lefolytatásra,
különösen, hogy:
- az előzetes tájékoztató hirdetmény alapján (közvetlen részvételi felhívással), illetve
- az uniós értékhatár alatti, de a nemzeti értékhatárt elérő eljárás esetén a Kbt. 113 § (1) bekezdés szerinti
összefoglaló tájékoztató közzétételével, vagy a 115 §-ban meghatározott közvetlen írásbeli ajánlattételi felhívás
szerint, valamint arról is, hogy ír-e elő alkalmassági feltételt az eljárásban
- a gazdasági szereplők személyéről a Közbeszerzési Bizottság az eljárást megindító hirdetmény elfogadásával
egyidejűleg dönt. Az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt és az eljárást megindító felhívás közzététele helyett
legalább 5 gazdasági szereplőnek egyidejűleg közvetlenül írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlatkérő az
eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt előírni, azonban csak a teljesítésre képes szakmailag
megbízható és az EKR-ben regisztrált gazdasági szereplőknek küldhet ajánlattételi felhívást
- a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízásáról
7.) A közbeszerzési eljárás lefolytatása:
A részvételi, ajánlati felhívás, tervpályázati kiírás legkorábban a részvételi, ajánlatkérési dokumentáció végleges
(rendelkezésre bocsátható állapotú) változata elkészültekor jelentethető meg, a közzétételi rendeletben
meghatározott hirdetmény mintával az EKR rendeletben meghatározott eltérésekkel és követelménynek megfelelő
formában. Az ajánlattételi határidőt munkanapokon, reggel 8,00 és 16,00 óra közötti időszakra eső időpontban kell
meghatározni. A kérelmet és mellékleteit az EKR-ben kell létrehozni és az EKR-en keresztül kell a Közbeszerzési
Hatóságnak megküldeni az ajánlatkérő elektronikus levélcímének megadásával.
Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésének feltétele az alábbi
dokumentumok rendelkezésre állása:
·
igazolás a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról,
·
az ajánlattételhez szükséges dokumentáció, a megvalósítandó feladathoz rendelkezésre álló részletes
műszaki leírás (építésügyi, műszaki dokumentációk, engedélyek),
·
szerződés-tervezet,
·
az eljárás megindításához szükséges egyéb információk és dokumentumok.
Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését jelző
gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan
jelezte.
8.) A közbeszerzési eljárást megindító, vagy meghirdető felhívás megküldéséről, hirdetmény közzétételéről,
amennyiben az ajánlatkérő köteles a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadót bevonni, a szaktanácsadó
végzi az eljárás lefolytatásával kapcsolatos közbeszerzési tevékenységeket.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátása - az EKR rendeletnek megfelelően - amennyiben nem külső szakértő,
illetve szaktanácsadó végzi, a városüzemeltetési osztályvezető feladata. Ahol a Kbt. jegyzőkönyv megküldését írja
elő, a jegyzőkönyvet az EKR-ben kell megküldeni.
Amennyiben az ajánlattevő az ajánlattételi határidőig új ajánlat benyújtásával módosítja az ajánlatát, az csak akkor
lesz érvényes, ha a korábban benyújtott ajánlatát visszavonja.
A közbeszerzési dokumentáció elektronikus elérhetőségének kötelezettsége az EKR-ben történik, így meg kell adni
a dokumentációban, hogy az milyen elérhetőségen érhető el.
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Amennyiben egyes közbeszerzési dokumentumok elektronikus korlátlan teljes körű hozzáférhetővé tétele nem
lehetséges, az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban köteles jelezni, hogy a közbeszerzési dokumentumokat
milyen adott esetben elektronikus úttól eltérő módon fogja a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátani.
Ahol a Kbt. vagy végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő azon a dokumentum
elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.
Az ajánlat benyújtásának címeként az EKR-ben folytatott eljárások tekintetében az EKR internet címét kell érteni.
Az ajánlatok felbontásának helyét a közbeszerzési dokumentumokban csak akkor kell feltüntetni, ha az ajánlattétel
nem elektronikusan történik.
A Kbt. 113. §-ának alkalmazása esetén az összefoglaló tájékoztatót az EKR-ben kell közzétenni. A Közbeszerzési
Hatóságnak megküldeni nem kell. A közzétételt megelőzően kell rögzíteni, hogy mely gazdasági szereplőknek
kívánja saját kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást megküldeni az ajánlatkérő.
A Kbt. 115. §-ának alkalmazása esetén az ajánlatkérőnek az EKR-ben kell közzétenni az eljárás megindításával
egyidejűleg az eljárás megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat. Az ajánlatkérő köteles az EKR-ben
az eljárás megindításával egyidejűleg nyilvánosan közzétenni az eljárást megindító felhívást, a közbeszerzési
dokumentumokat, majd – az ajánlatok bontását követően haladéktalanul – az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplők nevét és címét, valamint az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvet.
Az EKR használatával kapcsolatos jogosultságok és kötelezettségek:
a.) az EKR rendszert az a személy használhatja, akit a Közbeszerzési szabályzat megnevez
b.) a nem hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárások esetében ajánlattételre csak olyan gazdasági szereplő
hívható fel, amely regisztrált az EKR-ben
c.) amennyiben az ajánlatkérő ajánlattételre olyan gazdasági szereplőt kíván felhívni, aki az EKR-ben nem
regisztrált – ezt a Közbeszerzési Hatóság honlapján kell ellenőrizni -, jogosult az EKR-en kívül előzetesen felhívni a
regisztráció megtételére
d.) az ajánlatkérő a Kbt. hatálya alá tartozáskor bejelentett adataiban történő változást az EKR-ben történő
adatmódosítás útján köteles teljesíteni
e.) az ajánlatkérő az „In hause” szerződéseket a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket és a
szerződések teljesítését az EKR-ben és a KBA nyilvános elektronikus szerződéstárában köteles közzétenni
f.)
az ajánlatkérő az EKR-ben űrlapon köteles rögzíteni azt a tényt, ha a szerződés teljesítésére vonatkozó
nyertes ár egységár, az értékelési szempontokat
g.) a jogorvoslati eljárás tényét és a jogorvoslati eljárás eredményét az EKR-ben kell rögzíteni
Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy a gazdasági szereplő
képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő
részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött
elektronikus űrlapot az ajánlatkérő szervezet, illetve gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervet és módosítást, az előzetes vitarendezést, az összegezést, a hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás napján a közbeszerzési dokumentációt köteles az EKR-ben közzétenni.
9.) Az ajánlatok benyújtása, bontása
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések bontását az EKR végzi akként, hogy a bontás
időpontjában az ajánlatokat az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlattevők adatait és főbb
számszerűsíthető adatokat, valamint ha az ajánlatkérő az EKR-ben rögzítette, a rendelkezésre álló összeget az EKR
a bontás időpontjában elérhetővé teszi. Az ajánlatkérő az EKR-ben generált jegyzőkönyvben feltüntetheti a fedezet
összegét.
A nem elektronikusan lefolytatott eljárások esetében az ajánlatkérő az ajánlatok, végleges ajánlatok bontásának
megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés becsült értékét, rész ajánlattétel
biztosítása esetén a részenkénti becsült összeget.
A Bíráló Bizottság az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertetheti a rendelkezésre álló anyagi fedezet
összegét is.
Tárgyalásos eljárás esetén a Bíráló Bizottság elnöke vezeti az ajánlati felhívásban meghatározott módon és
szabályokkal a tárgyalást. Amennyiben az eljárást megindító felhívásban az ajánlatkérő nem jelzi, hogy nem tart
tárgyalást, kötelező végleges ajánlat benyújtása. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban minden esetben
kötelező a végleges ajánlat írásbeli benyújtása.
Az ajánlatkérő a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdése napján köteles az EKR-ben közzétenni és a
Kbt. 103 § (1) bekezdés szerint a Közbeszerzési Hatóságnak megküldött minden dokumentumot – a beszerzési
becsült értékéről szóló tájékoztatást és az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők nevéről, címéről szóló
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tájékoztatás kivételével, ezeket az ajánlatok bontását követően kell közzétenni - valamint a közbeszerzési
dokumentumokat és az ajánlatok bontását követően a bontásról készült jegyzőkönyvet. A Közbeszerzési Hatóság a
döntést az EKR-ben teszi közzé.
10.) Az ajánlatok vizsgálata, értékelése, bírálata
A Bíráló Bizottság az ajánlatok bontását követően meg kell vizsgálni, hogy az ajánlatok megfelelnek-e közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
A Bíráló Bizottság köteles megállapítani, hogy az ajánlat érvényes-e vagy érvénytelen és van-e olyan gazdasági
szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. (Kbt. 74 §)
A Bíráló Bizottság az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a jogszabályban meghatározott kritériumok
előzetes ellenőrzésekor köteles elfogadni az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatokat,
valamint a Kbt. 114 § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot.
Az ajánlatok megfelelőségének ellenőrzésével kapcsolatosan szükség szerint hiánypótlást, felvilágosítás kérést
bocsájt ki.
Ha a Bíráló Bizottság az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, a hiba és a javítandó érték, valamint
a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A számítási
hiba javításának eredményét az ajánlatkérő ellenőrzi. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt
határidőben, vagy hibásan teljesítették az ajánlat érvénytelen.
Amennyiben a Bíráló Bizottság ilyen bírálati cselekményeket végez, akkor köteles meggyőződni arról, hogy ezek
teljesítése az megfelel-e a Kbt-ben meghatározott feltételeknek. Amennyiben az ajánlattevő a hiánypótlást, illetve a
felvilágosítás adást nem teljesítette, vagy nem az előírt határidőben teljesítette, a Bíráló Bizottság kizárólag az
eredeti ajánlatot veheti figyelembe az elbírálás során.
A Bíráló Bizottság a határidő számítást a Kbt. 48 §-ban meghatározottak szerint számítja, amely alapján a
napokban, hónapokban vagy években megállapított határidőbe vagy időtartamba a kezdőnap nem számít bele. A
hónapokban vagy években megállapított idő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdő napot követő
napnak megfelel. Ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napja, ha ez a nap nem munkanapra
esik, ez a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.
11.) A Bíráló Bizottság amennyiben megállapítja, hogy az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára
figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az ár, vagy költség vagy azoknak valamely önálló értékelésre
kerülő elem tekintetében, köteles írásbeli indoklást kérni az ajánlattevőtől a többi ajánlatkérő írásbeli értesítése
mellett.
Az ajánlati ár megalapozottságáról a döntés meghozatalához ha szükséges, az ajánlatkérő összehasonlítás céljából
a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati elemeket megalapozó adatokat.
A Bíráló Bizottság az állami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékelt ajánlatot csak akkor nyilváníthatja
érvénytelennek, ha írásban előzetes tájékoztatást kért és az ajánlattevő nem tudta igazolni, hogy az állami
támogatást jogszerűen szerezte. Erről az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóságon keresztül az Európai
Bizottságot tájékoztatni.
A Bíráló Bizottság az ajánlatokat a felhívásban megadott szempontok szerint értékeli. Ennek során felelős az
objektív, a Kbt-ben meghatározott szempontok szerinti értékelését.
A Bíráló Bizottság javaslatot tesz az ajánlattevők által benyújtott ajánlatok érvényességére/érvénytelenségére,
valamint a Kbt. 73 § alapján az eljárás eredményességére/eredménytelenségére (Kbt. 75 §), továbbá megállapítja,
hogy melyik ajánlat a legkedvezőbb a Kbt. 76 - 77 – 78 §-ában meghatározottak figyelembevételével, illetve ha az
ajánlattételi felhívás előírja, sorrendet állít fel az ajánlatok között.
A Bíráló Bizottság az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra
figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az
alkalmassági követelmények, valamint a közbeszerzési dokumentumokban előírt egyéb igazolások benyújtására
amennyiben az ajánlattevő ezeket az ajánlatában nem nyújtotta be.
Amennyiben az ajánlattevő az igazolást nem vagy határidőn túl nyújtotta be vagy az hiányos, illetve nem egyértelmű
tartalmú és az esetleges hiánypótlást illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelő, az ajánlatkérő ezen
ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására.
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Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet korábbi eljárások során az ajánlatkérő
részére az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles nyilatkozni
arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az eljárást lezáró döntést meghozó személy
vagy testület részére. A Bíráló Bizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben rögzíteni kell a Bíráló
Bizottság döntését.
A döntési javaslatot a Bíráló Bizottság elnöke terjeszti az eljárást lezáró döntést meghozó Közbeszerzési Bizottság,
a képviselő-testület, illetve a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati hivatal beszerzései esetén a jegyző elé. A
testületi határozathozatal esetén névszerinti szavazást kell tartani.
12.) A közbeszerzési eljárás eredménye
Az eljárás eredményéről a Kbt. 79. §-ában meghatározottak szerinti írásbeli összegezést a Felelős Akkreditált
Közbeszerzési Szaktanácsadó készíti el és legkésőbb 3 munkanapon belül az EKR-en keresztül küldi meg az
eljárásban részt vett gazdasági szereplőknek.
Az írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított 20. napig a Kbt. 79 § (4) bekezdése
és 4/a. bekezdése alapján jogosult módosítani. Szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást
visszavonni, a már megkötött szerződéstől elállni, illetve ha az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést
azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az jogszabálysértő volt és a
módosítás a jogszabálysértést orvosolja. Amennyiben az ajánlatkérő a támogatást nyújtó szerv ellenőrzése alapján
észleli, hogy az eredmény jogszabálysértő volt, egy alkalommal, legfeljebb 3 munkanapos határidővel, jogosult az
ajánlattevőket hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás benyújtására felhívni, ha ezekkel a jogszabálysértés
orvosolható.
Az eredmény közzétételéről a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó gondoskodik. A hirdetmények
ellenőrzése a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet alapján kötelező az ellenőrzési díjat az ajánlatkérő viseli.
Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót az ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötés, illetve az eljárás
eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról szóló döntést követő 10
munkanapon belül köteles megküldeni közzétételre. A közbeszerzési eljárás a hirdetmény közzétételével zárul le.
Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató közzététele, amennyiben nem külső szakértő, illetve szaktanácsadó végzi,
a városüzemeltetési osztályvezető feladatát képezi. Az EKR használatáért az eljárást megindító felhívás
megküldéséig rendszerhasználati díjat kell fizetni az EKR üzemeltetőjének a honlapján közzétett számlájára
átutalással. A közleményben fel kell tüntetni az EKR azonosítóját.
13.) Iratbetekintés
Az ajánlattevők az elbírálásáról készített összegezés megküldését követően kérheti, hogy más gazdasági szereplő
ajánlatába az üzleti titkot nem tartalmazó részébe betekinthessen. Az iratbetekintést az ajánlatkérő az EKR-ben
található dokumentumok tekintetében nem elektronikus hozzáférhetővé tétel, hanem a gazdasági szereplő
képviselőjének személyes megjelenése útján biztosítja.
14.) Előzetes vitarendezés
Az előzetes vitarendezési kérelmet az EKR-ben kell megküldeni az ajánlatkérő részére, aki a kérelemmel
kapcsolatos álláspontjáról a vitarendezést kérelmezőt 3 munkanapon belül az EKR-ben tájékoztatja, továbbá a
kérelemről és az arra adott válaszról az általa ismert valamennyi ajánlattevőjét tájékoztatja.
Az ajánlatkérő 3 munkanapon belül akkor is jogosult egy alkalommal az ajánlattevőket 3 munkanapos határidővel
felhívni, ha erre már nem lenne lehetőség, de az eljárásában történt törvénysértés a felhívott eljárási cselekmények
útján orvosolható. Az ajánlatkérő a kérelem benyújtásáról az eljárási cselekményekre történő felhívás
megküldésével egyidejűleg a kérelemre adott válaszról pedig, annak megérkezésétől számított 7 munkanapon belül
kell tájékoztatni a kérelmezőt és az ajánlattevőket.
Előzetes vitarendezési kérelem benyújtása esetén, illetve amennyiben azt követően jogorvoslati eljárás indul, vagy
előzetes vitarendezés nélkül közvetlenül a Közbeszerzési Döntőbizottságnál kezdeményezett jogorvoslat esetén a
választ a Kbt-ben, illetve az Ákr-ben meghatározott határidők figyelembe vételével a Bíráló Bizottság
közreműködése mellett a Közbeszerzési Bizottság Elnöke készíti el és a Közbeszerzési Bizottság hagyja jóvá, az
ezzel kapcsolatos közzétételről a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó gondoskodik. A Közbeszerzési
Bizottság dönt arról is, amennyiben jogorvoslat indul és az ajánlatkérő elmarasztalja, hogy a határozat
felülvizsgálatát a bíróságtól kérje az ajánlatkérő. A jogorvoslati eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési
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szaktanácsadó, jogtanácsos vagy ügyvédi képviselet kötelező.
V.
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésekre vonatkozó szabályok
(Kbt. 130 – 140 §)
1.) A közbeszerzési eljárás nyertesével a szerződés írásban köthető meg a kötelezettségvállalás rendje szerint, a
kötelezettségvállalásról, ellenjegyzésről, érvényesítésről és utalványozásról szóló belső rendelkezésekben foglaltak
szerint, az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás, a közbeszerzési dokumentum és az ajánlat tartalmának
megfelelően, a Kbt. 131 § (5) és (6) bekezdései szerinti időtartamon belül.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása után kötött szerződések nyilvántartásáról a KCS gondoskodik a Kbt. 43 §
rendelkezései szerint.
2.) A közbeszerzési szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ában foglaltakra figyelemmel, a Közbeszerzési Bizottság,
illetve a Képviselő-testület előzetes jóváhagyó döntése alapján kerülhet sor.
3.) Az ajánlatkérő a szerződés módosításáról legkésőbb a szerződés módosításától számított 15 napon belül köteles
a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt megküldeni közzétételre.
4.) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni a nyertes ajánlattevőként szerződő fél
szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elállásához, kártérítés
vagy egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett.
5.) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései során legalább három
ajánlat bekérése szükséges, amelytől rendkívüli sürgősség esetén el lehet térni.
A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, valamint a Gyomaendrőd Közös Önkormányzatai Hivatal Kbt. hatálya
alá nem tartozó beszerzéseinek előkészítését és végrehajtását a beszerzések lebonyolításának szabályzatában
foglalt rendelkezések figyelembevételével kell lefolytatni.
VI.
A közbeszerzési eljárásban résztvevők felelőssége
1.) Az ajánlatkérő az összeférhetetlenség és a verseny tisztasága sérelmének elkerülése érdekében biztosítja, hogy
az eljárásban ne vegyen részt olyan, aki a Kbt. 25 § szerint összeférhetetlen.
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan
személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen
gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt
nem képes.
Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha a Kbt. 25
§ (3)–(4) bekezdés alapján – különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel – a közbeszerzési
eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne.
Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos
tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e a Kbt.
25 § szerinti összeférhetetlenség.
A Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott dolgozók munkaköri leírásában, a közbeszerzési eljárás
lefolytatásával kapcsolatos kötelezettségüket meg kell határozni, valamint utalni kell esetleges károkozásuk esetén a
köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. tv. 160. §-a szerinti kártérítési felelősségükre. A
döntéshozatalban résztvevők felelősségére a helyi önkormányzati képviselők jogállásáról, valamint a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről rendelkező jogszabályok, valamint a döntésükkel esetlegesen okozott kár
megtérítésére a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:519 §-a szerinti kártérítési szabályok
alkalmazandók.
2.)Az ajánlatkérő nevében vállalkozási vagy megbízási jogviszonyban eljáró, illetve a felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadót (FAKSZ) a felelősség a vele kötött szerződés tartalmának megfelelően terheli.
Tevékenységi körében okozott kár megtérítéséért a Ptk. szabályai szerint felel.
A FAKSZ-ot a közbeszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi feladata vonatkozásában kizárólag a közbeszerzési
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szakértelem biztosításáért felel. Nem felel a közbeszerzési eljárás során a nem közbeszerzési szakértelem körébe
eső, különösen az eljárás tárgya szerinti, műszaki-szakmai, piac ismereti, pénzügyi és jogi szakértelem körébe eső
közbeszerzési tevékenységének teljesítésének szakszerűségéért és megfelelőségéért.
A FAKSZ tevékenysége keretében ismerteti azokat a Kbt. és végrehajtási rendeletei által szabályozott
követelményeket, amelyeket a nem közbeszerzési szakértelem körébe eső személyeknek és szervezeteknek a
közbeszerzési tevékenységük során az általuk biztosított szakértelem körébe be kell tartaniuk.
VII.
A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje, belső ellenőrzés
1.) A közbeszerzési eljárásokat azok megindításától a jogorvoslati eljárás jogerős lezárásáig, illetőleg a
közbeszerzési szerződés teljesítéséig terjedően írásban kell dokumentálni. A keletkezett iratokat, szerződéseket,
azzal kapcsolatos jelentéseket, összegezéseket, az EKR-ben szereplő adatokat stb. elektronikus úton rögzített
formában is meg kell őrizni.
2.) A közbeszerzési eljárás során keletkező valamennyi iratot és dokumentumot az ajánlatkérő az iratkezelési
szabályzat előírásai szerint köteles kezelni és őrizni. Amennyiben az Önkormányzat vállalkozási vagy megbízási
jogviszonyban eljáró személlyel vagy szervezettel szerződést köt.
A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatosan keletkezett összes iratot az eljárás
lezárulásától a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított 5 évig meg kell
őrizni. Az EKR-ben szereplő adatokat ugyanezen időtartam alatt kell megőrizni.
3.) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző vagy más illetékes szervek kérésére
a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni vagy rendelkezésre bocsátani, az EKR-ben a hozzáférést
biztosítani.
4.) Amennyiben az adott közbeszerzési eljárásban a külön jogszabályban meghatározott illetékes ellenőrző szervek,
a feladat- és hatáskörüknek megfelelően végzett ellenőrzésük során jogsértést tárnak fel, valamint, ha a
Közbeszerzési Döntőbizottság által a Kbt. 145. § (3) bekezdése szerinti eljárásban valószínűsíthető, hogy a
szerződés módosítása a Kbt. 141. §-ba ütköző módon történt, illetőleg a szerződésszegés olyan körülményre
vezethető vissza, amelyekért a közbeszerzési eljárásban résztvevő foglalkoztatási jogviszonyban álló szakértő felel,
úgy soron kívüli vizsgálatot kell lefolytatni a Belső Ellenőrzési Szabályzatban foglaltak szerint.
VIII.
Záró rendelkezések
1.) Jelen Közbeszerzési Szabályzatot a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete…….. ……………….
hagyta jóvá és 2019. április 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit az ezt követően megkezdett közbeszerzésekre,
árajánlat-kérésekre kell alkalmazni.
Jelen Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
……… Gye. Kt. határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzata. + a hivatal közbeszerzési szabályzata
A hatálybalépés előtt megkezdett, és még folyamatban lévő ügyeket a megkezdésükkor hatályos szabályozás
szerint kell befejezni.
A szabályzat előkészítéséért és aktualizálásáért az ajánlatkérő felel.
Gyomaendrőd, 2019………….

………………………….
Toldi Balázs
polgármester

………………………..
Papp-Szabó Katalin
jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Közbeszerzési terv "
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2019. évi Közbeszerzési Tervet az
alábbiak szerint:

Közbeszerzés tárgya
1
2

3

4

5

6

7
8

9

Csókási-zugi áteresz
felújítása
Fűzfás zugi áteresz
felújítása

Blaha Lujza utcai
Csemetekert óvoda
felújítása és bővítése

Szúnyog gyérítési
feladatok elvégzése
2019. évben a Körösvölgyi Konzorcium
tagtelepülései részére

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2019. évi közbeszerzési terve
Közbeszerzés Közbeszerzésre Tervezett
tervezett
irányadó eljárási eljárás fajtája
mennyisége
rend
1 db áteresztő Nemzeti
műtárgy építése eljárásrend
1 db áteresz
Nemzeti
építése
eljárásrend
Meglévő óvoda
épület (318,73
m2)
homlokzati
felújítása, és új Nemzeti
épületrésszel
eljárásrend
(101,88 m2
hasznos
alapterülettel
) való bővítése.
9188 ha szúnyog Nemzeti
gyérítés
eljárásrend

2000 m2
kátyúzás és
2019. évi út és parkoló
változó
felújítás
mennyiségű
útfelújítás
1 db 894 m2- es
Városi piac
fedett piactér
árusítóhelyek fedése
építése
Belvízrendezés és
1006 m
kerékpárút építés a
kerékpárút és
Kodály Zoltán utca és a csapadékcsa
Hídfő utca között
torna építés
II. ütem
Gyomaendrőd gyomai 14000 m2
városrész központjának közterület
rehabilitációja
felújítása
2400 db
Közvilágítási hálózat
lámpatest
karbantartása
karbantartás a

Eljárás
Szerződés
megindításának teljesítésének
tervezett
várható
időpontja
időpontja

Kbt. 115. § Nyílt
2019. február
eljárás
Kbt. 115. § Nyílt 2019. január
eljárás

2019. július
2019. július

Kbt. 115. § Nyílt
2019. január
eljárás

2019.
augusztus

Kbt. 113. §
Meghívásos
eljárás

2019. február

2019. október

2019. április

2019.
szeptember

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás
2019. március

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt 2019. április
eljárás

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 113. § Nyílt
2022.
eljárás
2019. szeptember
december

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2019. március

2019.
szeptember
2019.
szeptember
2019. október

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2019. március 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2019. évi útfelújítási terv
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A korábbi évekhez hasonlóan összegyűjtöttük a városüzemeltetési osztályra beérkezett lakossági, intézmény vezetői
és képviselői útfelújítási és útépítési kéréseket és javaslatokat.
A beérkezett kérések megvalósításának műszaki tartalma pontosan és részletesen nem került kidolgozásra, de
(megközelítő) költségbecslés készült hozzá.
A beérkezett javaslatok az alábbiak:
Munka megnevezése

Munka műszaki
tartalma

Kátyúzás

Nettó
kivitelezési
költség

2000 m2
231 m hosszú, 2 m
széles szórt kerékpárút
Bánomkerti kerékpárút építése a 46. számú
meghoszabbítása
főút mellett

2 217 600 Ft

598 752 Ft

Blaha úti járda és
parkoló felújítása

1 835 775 Ft

495 659 Ft

1 487 454 Ft

401 613 Ft

2 800 000 Ft

756 000 Ft

2 900 000 Ft

783 000 Ft

Hősök úti járda
felújítása

Hősök úti járda
felújítása (53 sz. - 55/1
sz.)

A 2018-ban megépített
parkoló mellé további 4
parkoló építése
Meglévő burkolat
Vásártéri ltp. 34. épület felújítása, 104 m
előtti út felújítása
hosszúságban
Az Árpád út és a
fegyvernek utca közötti
szakaszon található
párhuzamos parkolók
Fő úti párhuzamos
burkolatának felújítása.
parkolók felújítása
180 m * 2,5 m
Az Orgona utca déli
szakaszának
aszfaltozása a meglévő
útalapra, 363 m
Orgona utca 1. ütem hosszúságban
Az Orgona utca északi
szakaszának
aszfaltozása a meglévő
Orgona utca 2. ütem útalapra
Kossuth úti parkoló
bővítése

Vadász utca

269 m hosszú és 3 m
széles útalap építés

12500000

Áfa

3 780 000 Ft

9 450 000 Ft

3 375 000 Ft

1 020 600 Ft

2 551 500 Ft

2 910 000 Ft

785 700 Ft

3 780 000 Ft

1 020 600 Ft
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Bruttó
kivitelezési
költség

Megjegyzés

Tervezést és
engedélyezést nem
15 875 000 Ft igényel
Tervezést és
engedélyezést nem
2 816 352 Ft igényel
Tervezést és
engedélyezést nem
2 331 434 Ft igényel
Tervezést és
engedélyezést nem
1 889 067 Ft igényel
Építési engedély
köteles, tervezés és
műszaki ellenőrzés
3 556 000 Ft szükséges
Tervezést és
engedélyezést nem
3 683 000 Ft igényel

Közútkezelői
hozzájárulás
4 800 600 Ft szükséges
Építési engedély
köteles, tervezés és
műszaki ellenőrzés
12 001 500 Ft szükséges
Építési engedéllyel
rendelkezik, műszaki
3 695 700 Ft ellenőrzés szükséges
Csak útalap építés
esetén engedély
nélkül végezhető
4 800 600 Ft tevékenység

Kossuth út 45 szám
5 férőhelyes
előtti parkoló építése, párhuzamos beállású
Földhivatal előtt
parkoló építése
A Selyem út - Fő út
Október 6. ltp járda
közötti járdaszakasz
felújítása
teljes felújítása
A Piac bejárata és a
Kossuth út közötti
szakaszon a meglévő
Pásztor János utcai
járda nyomvonalában
járda felújítása
új járda építése
A Pásztor János út és
a MÁV állomás közötti
járdaszakaszon
Kossuth úti járda
összesen 35 m járda
felújítása
újjá építése
A csapadékcsatorna
Vásártéri ltp. 1-15. út lefedése, szegélykő
szélesítés, parkoló
visszapontás és út
építés
szélesítés
Mozgáskorlátozott
lejáró építése az
Erzsébet ligetbe a
Hantoskerti közúti híd
mellett
Járdaburkolat építés
Hősök úti útburkolat
A meglévő burkolat 1
szélesítés a Fő út
m-el történő
kereszteződésénél
szélesítése
150 m2 térburkolókő
Áchim úti termálkút
újrarakása, 76 m2 új kő
térburkolat javítása
felhasználásával
Hantoskerti úton
lejárók építése

Fő út 94-100 útépítés
Polányi Máté úton
járda javítás
(Szabadság utca Temető bejárat)
Korányi utca-Décsi
utca kereszteződése,
kanyarodó ív
szélesítés
Blaha úti óvoda előtt 8
férőhelyes parkoló
építése

60 m2 útalap és
burkolat építése
82 m 3 m széles lakóút
építése
116 m járda átépítése,
meglévő elbontásával,
1 m szélesség

5 m2 útalap és
aszfaltburkolat építés
8 férőhelyes,
térkőburkolatos parkoló
építése, 100 m2
930 m2 aszfaltfelület
felújítása, meglévő
aszfalt marása 0-5 cm
MÁV állomás előtti
vastagságban, új 5 cm
buszmegálló és
vastag aszfaltréteg
parkoló felújítása
kiépítése
4050 m2 út felületi
rendezése, átlagosan 5
cm új murvaréteg
terítéssel, padka
Kocsorhegyi útjavítása rendezéssel.
Új aszfaltréteg
Kner utca aszfaltozása kiépítése

2 465 000 Ft

665 550 Ft

6 346 000 Ft

1 713 420 Ft

10 800 000 Ft

905 600 Ft

8 000 000 Ft

Építési engedéllyel
rendelkezik, műszaki
3 130 550 Ft ellenőrzés szükséges
Tervezést és
engedélyezést nem
8 059 420 Ft igényel

2 916 000 Ft

Tervezést és
engedélyezést nem
13 716 000 Ft igényel

244 512 Ft

Tervezést és
engedélyezést nem
1 150 112 Ft igényel

2 160 000 Ft

Tervezést és
engedélyezést nem
10 160 000 Ft igényel

400 000 Ft

108 000 Ft

550 000 Ft

148 500 Ft

723 520 Ft

195 350 Ft

660 000 Ft

178 200 Ft

2 706 000 Ft

730 620 Ft

Tervezést és
engedélyezést nem
508 000 Ft igényel
Tervezést és
engedélyezést nem
698 500 Ft igényel
Tervezést és
engedélyezést nem
918 870 Ft igényel
Tervezést és
engedélyezést nem
838 200 Ft igényel
Építési engedély
köteles, tervezés és
műszaki ellenőrzés
3 436 620 Ft szükséges

297 540 Ft

Tervezést és
engedélyezést nem
1 399 540 Ft igényel

1 102 000 Ft

55 000 Ft

14 850 Ft

6 400 000 Ft

1 728 000 Ft

Tervezést és
engedélyezést nem
69 850 Ft igényel
Tervezést és
engedélyezést
8 128 000 Ft igényel

1 620 000 Ft

Tervezést és
engedélyezést nem
7 620 000 Ft igényel

6 000 000 Ft

7 290 000 Ft

1 968 300 Ft

2 777 250 Ft

749 858 Ft
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Tervezést és
engedélyezést nem
9 258 300 Ft igényel
Tervezést és
engedélyezést nem
3 527 108 Ft igényel

Blaha út, Idősek
Otthona előtti burkolat Szegély építés és
szélesítés
kőzúzalék terítés
A Tompa út és a Jókai
utca közötti szakaszon
Bajcsy Zsilinszky úton a meglévő járda
járda javítás
átépítése

50 000 Ft

13 500 Ft

Tervezést és
engedélyezést nem
63 500 Ft igényel

Tervezést és
engedélyezést nem
1 221 000 Ft
329 670 Ft
1 550 670 Ft igényel
102 112 199 Ft 27 570 294 Ft 129 682 493 Ft

A 2019. évi költségvetésben „Külterületi utak felújítására” 10 millió forint és „Út és parkoló építésre” 18 millió forint,
„Járda felújításra” 30 millió forint, a „MÁV állomás előtti terület rendezésére” 15 millió forint, „Járda felújítás/pályázat”ra 7 millióforint került elkülönítésre, melyhez további 20 millió forint csoportosítható a „Belterületi utak fenntartás”
szakfeladat terhére.
A fenti előterjesztés az összes beérkezett igényt tartalmazza. A rendelkezésre álló források figyelembevételével
kijelenthető, hogy az összes igény nem valósítható meg többlet forrás kijelölése nélkül. Az előkészítő munka
folytatásához kérjük a Képviselő-testületet, hogy a további kidolgozásra szánt munkálatok listáját állítsa össze, mely
alapján az áprilisi ülésre beterjesztésre kerülhet a végleges, becsült költségekkel ellátott 2019 évi építési és felújítási
terv.
A rendelkezésre álló források és az ár-érték arány alapján elkészítettük a felújítási javaslatunkat, mely a határozati
javaslatban megtalálható.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Felújítási terv I. fordulós elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi út és parkoló építési valamint útfelújítási
munkálatok előkészítése során további kidolgozásra az alábbi helyszíneket jelöli ki:
Munka
megnevezése

Kátyúzás
Bánomkerti
kerékpárút
meghoszabbítása

Munka műszaki
tartalma

2000 m2
231 m hosszú, 2 m
széles szórt kerékpárút
építése a 46. számú főút
mellett

Blaha úti járda és
parkoló felújítása
Hősök úti járda
felújítása

Hősök úti járda felújítása
(53 sz. - 55/1 sz.)

A 2018-ban megépített
Kossuth úti parkoló parkoló mellé további 4
bővítése
parkoló építése
Vásártéri ltp. 34.
Meglévő burkolat

Nettó
kivitelezési
költség
12500000

Áfa

3 375 000 Ft

2 217 600 Ft

598 752 Ft

1 835 775 Ft

495 659 Ft

1 487 454 Ft

401 613 Ft

2 800 000 Ft

756 000 Ft
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Bruttó
kivitelezési
költség

Megjegyzés

Tervezést és
engedélyezést
15 875 000 Ft nem igényel
Tervezést és
engedélyezést
2 816 352 Ft nem igényel
Tervezést és
engedélyezést
2 331 434 Ft nem igényel
Tervezést és
engedélyezést
1 889 067 Ft nem igényel
Építési engedély
köteles, tervezés
és műszaki
ellenőrzés
3 556 000 Ft szükséges
Tervezést és

épület előtti út
felújítása

felújítása, 104 m
hosszúságban
Az Árpád út és a
fegyvernek utca közötti
szakaszon található
párhuzamos parkolók
Fő úti párhuzamos burkolatának felújítása.
parkolók felújítása 180 m * 2,5 m
Az Orgona utca déli
szakaszának
aszfaltozása a meglévő
útalapra, 363 m
Orgona utca 1. ütem hosszúságban

Vadász utca

269 m hosszú és 3 m
széles útalap építés

Kossuth út 45 szám
előtti parkoló
5 férőhelyes
építése, Földhivatal párhuzamos beállású
előtt
parkoló építése
A Selyem út - Fő út
Október 6. ltp járda közötti járdaszakasz
felújítása
teljes felújítása
A Piac bejárata és a
Kossuth út közötti
szakaszon a meglévő
Pásztor János utcai járda nyomvonalában új
járda felújítása
járda építése
A Pásztor János út és a
MÁV állomás közötti
járdaszakaszon
Kossuth úti járda
összesen 35 m járda újjá
felújítása
építése
Mozgáskorlátozott
lejáró építése az
Erzsébet ligetbe a
Hantoskerti közúti
híd mellett
Járdaburkolat építés
Hősök úti útburkolat
szélesítés a Fő út
A meglévő burkolat 1 mkereszteződésénél el történő szélesítése
150 m2 térburkolókő
Áchim úti termálkút újrarrakása, 76 m2 új kő
térburkolat javítása felhasználásával
Hantoskerti úton
lejárók építése
Polányi Máté úton
járda javítás
(Szabadság utca Temető bejárat)
Korányi utca-Décsi
utca
kereszteződése,
kanyarodó ív
szélesítés
Blaha úti óvoda előtt
8 férőhelyes parkoló
építése

60 m2 útalap és burkolat
építése
116 m járda átépítése,
meglévő elbontásával, 1
m szélesség

5 m2 útalap és
aszfaltburkolat építés
8 férőhelyes,
térkőburkolatos parkoló
építése, 100 m2
930 m2 aszfaltfelület
felújítása, meglévő

2 900 000 Ft

783 000 Ft

engedélyezést
3 683 000 Ft nem igényel

3 780 000 Ft

1 020 600 Ft

9 450 000 Ft

2 551 500 Ft

3 780 000 Ft

1 020 600 Ft

2 465 000 Ft

665 550 Ft

6 346 000 Ft

1 713 420 Ft

Közútkezelői
hozzájárulás
4 800 600 Ft szükséges
Építési engedély
köteles, tervezés
és műszaki
ellenőrzés
12 001 500 Ft szükséges
Csak útalap építés
esetén engedély
nélkül végezhető
4 800 600 Ft tevékenység
Építési
engedéllyel
rendelkezik,
műszaki
ellenőrzés
3 130 550 Ft szükséges
Tervezést és
engedélyezést
8 059 420 Ft nem igényel

2 916 000 Ft

Tervezést és
engedélyezést
13 716 000 Ft nem igényel

244 512 Ft

Tervezést és
engedélyezést
1 150 112 Ft nem igényel

10 800 000 Ft

905 600 Ft

400 000 Ft

108 000 Ft

550 000 Ft

148 500 Ft

723 520 Ft

195 350 Ft

660 000 Ft

178 200 Ft

Tervezést és
engedélyezést
508 000 Ft nem igényel
Tervezést és
engedélyezést
698 500 Ft nem igényel
Tervezést és
engedélyezést
918 870 Ft nem igényel
Tervezést és
engedélyezést
838 200 Ft nem igényel

297 540 Ft

Tervezést és
engedélyezést
1 399 540 Ft nem igényel

1 102 000 Ft

55 000 Ft

14 850 Ft

6 400 000 Ft

1 728 000 Ft
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Tervezést és
engedélyezést
69 850 Ft nem igényel
Tervezést és
engedélyezést
8 128 000 Ft igényel

MÁV állomás előtti
buszmegálló és
parkoló felújítása

Kocsorhegyi
útjavítása
Kner utca
aszfaltozása
Blaha út, Idősek
Otthona előtti
burkolat szélesítés
Bajcsy Zsilinszky
úton járda javítás

aszfalt marása 0-5 cm
vastagságban, új 5 cm
vastag aszfaltréteg
kiépítése
4050 m2 út felületi
rendezése, átlagosan 5
cm új murvaréteg
terítéssel, padka
rendezéssel.
Új aszfaltréteg kiépítése
Szegély építés és
kőzúzalék terítés
A Tompa út és a Jókai
utca közötti szakaszon a
meglévő járda átépítése

6 000 000 Ft

1 620 000 Ft

7 290 000 Ft

1 968 300 Ft

2 777 250 Ft

749 858 Ft

50 000 Ft

13 500 Ft

1 221 000 Ft
88 496 199 Ft

329 670 Ft
23 893 974 Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Tervezést és
engedélyezést
7 620 000 Ft nem igényel
Tervezést és
engedélyezést
9 258 300 Ft nem igényel
Tervezést és
engedélyezést
3 527 108 Ft nem igényel
Tervezést és
engedélyezést
63 500 Ft nem igényel
Tervezést és
engedélyezést
1 550 670 Ft nem igényel
112 390 173 Ft

8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2019. március 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Város környezetvédelmi programjának beszerzése
Nagy Réka
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdése megállapítja a települési (helyi)
önkormányzatok környezetvédelmi feladatait. Fenti törvény 48/E. §-ban foglaltak szerint a települési
környezetvédelmi programnak a település adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban
tartalmaznia kell a légszennyezettség-csökkentési intézkedési programmal, valamint a légszennyezéssel, a zaj és
rezgés elleni védelemmel, a zöldfelület-gazdálkodással, a települési környezet és a közterületek tisztaságával, az
ivóvízellátással, a települési csapadékvíz-gazdálkodással,a kommunális szennyvízkezeléssel, a településihulladékgazdálkodással, az energiagazdálkodással, a közlekedés- és szállításszervezéssel és a környezetkárosodás
csökkentésével kapcsolatos feladatokat és előírásokat.
Önkormányzatunk új környezetvédelmi programjának elkészítéséhez „Gyomaendrőd Város települési
környezetvédelmi programjának elkészítése” tárgyú beszerzési eljárást folytatott le az előzetes 496/2018. (XII. 20.)
Gye. Kt. határozatszámú testületi döntés alapján.
A beszerzési eljárásban 3 ajánlattevő került megkeresésre:
- Környezetmenedzsment Kft. (5800 Mezőkovácsháza, Táncsics u. 17.)
- Selemoncsák Ferenc (5600 Békéscsaba, Hajnal u. 6.)
- Szelekovszky László (5600 Békéscsaba, Békési u. 10.)
Az ajánlati felhívás az Ajánlattevők részére kiküldésre került.
Mindhárom Ajánlattevő határidőben benyújtotta érvényes ajánlatát.
A legkedvezőbb ajánlatot Selemoncsák Ferenc környezetvédelmi szakértő adta, amely nettó 1.000.000 Ft, azaz
bruttó 1.270.000 Ft.
Mivel a 496/2018. (XII. 20.) Gye. Kt. határozatban a környezetvédelmi program elkészítéséhez az előzetesen
megkért indikatív ajánlat alapján mindösszesen bruttó 1.000.000 Ft került a tervezetbe elkülönítésre, így
szükségessé válik későbbiekben az elkülöníteni kívánt összeg kiegészítése. A beérkezett nyertes ajánlat alapján
bruttó 270.000 Ft többletköltség jelentkezik.
Ahhoz hogy a program elkészítéséhez szükséges nyertes szakértővel szerződést köthessünk szükséges az
elkülönített forrás kiegészítése.
A beszerzési eljárás elfogadása és a program elkészítésére elkülönített összeg kiegészítése esetén megkötésre
kerülhet a megbízási szerződés.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Elkülönített összeg kiegészítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 496/2018. (XII. 20.) Gye. Kt. határozat alapján
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 8.
mellékletének az 54. sorában a települési környezetvédelmi program elkészítésére elkülönített bruttó 1.000.000 Ftot. Az elkülönített bruttó egymillió forintot további bruttó 270.000 Ft-tal, azaz bruttó kettőszázhetvenezer forinttal
kiegészíti Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019. (II.15.) önkormányzati
rendelet 6. mellékletének a „Települési hulladék kezelése - 051040” kormányzati funkción megtervezett keret
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terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Nyerte ajánlat elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Gyomaendrőd Város települési
környezetvédelmi programjának elkészítése” tárgyú beszerzési eljárást, továbbá elfogadja Selemoncsák Ferenc
környezetvédelmi szakértő érvényes ajánlatát, amely bruttó 1.270.000 Ft, azaz bruttó egymillió kettőszázhetvenezer
forint.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2019. március 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Fő út 3. szám alatti orvosi rendelő burkolat karbantartása
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2018. decemberében lezajlott a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00015 azonosítószámú Endrődi háziorvosi rendelő
energetikai korszerűsítése tárgyú projekt kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás.
Az energetikai korszerűsítés során történnek bontási munkálatok, belső hőszigetelési munkálatok, nyílászárókkal
kapcsolatos munkálatok, homlokzatképzési munkálatok, és egyéb külső munkálatok.
A közbeszerzési eljárást nettó 30.004.488 Ft összegű ajánlattal MEDIMŰSZER Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (5600 Békéscsaba Lázár utca 5.7. ajtó.) nyerte és a kivitelezési munkálatok már
folynak.
A pályázat előkészítése során és a kivitelezés közben tartott bejárások során egyértelművé vált, hogy a projekt
lezárásáig a pályázatban nem szerepeltethető épületen belüli burkolatok karbantartása is szükséges.
Ezzel kapcsolatban Dr. Magyar Hajnalka intézményvezető megkereste önkormányzatunkat, hogy a karbantartáshoz
az önkormányzat, mint ingatlantulajdonos biztosítson számára forrást.
Az intézményvezető a belső burkolási munkálatokra ajánlatot kért be, mely szerint 131 m2 burkolat cseréjének
költsége bruttó 2.338.954 Ft.
A benyújtott kérelem a csatolt mellékletben megtalálható.
A 2019. évi költségvetés 8. melléklete 43. sorában „Fogorvosi eszköz beszerzés” néven 15 millió forint került
elkülönítésre, melyből az eszközök beszerzésére csak 10 millió forint került felhasználásra, így a Képviselő-testület
támogatása esetén a fenti összeg átcsoportosítható az intézmény számára.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Kérelem támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Városi Egészségügyi Intézmény számára bruttó 2.338.954 Ftot biztosítson a Gyomaendrőd, Fő út 3. szám alatti orvosi rendelő padlóburkolatainak karbantartásához. A forrást a
2019. évi költségvetés 8. melléklet 43. során található fogorvosi eszköz beszerzés maradvány terhére biztosítsa.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2019. március 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Varga Lajos Sportcsarnok vizesblokkos bővítése III.
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A legutóbbi Képviselő-testületi ülésen több döntés is született Varga Lajos Sportcsarnok vizesblokkos bővítésével
kapcsolatban, többek között arról, hogy a hivatal folytasson egyeztetést Poharelec László képviselővel a tervezett
kialakításról. Az egyeztetés megtörtént és az alábbi megállapítások, igények fogalmazódtak meg:
·
a blokk a korábbi tervrajzok szerint, az épület déli végében kerüljön kialakításra
·
a kialakítandó épületben jobb és baloldalon helyezkedjenek el a vizesblokkok
·
min. 8 db női WC és 4 db férfi WC és 8 db piszoár kerüljön kialakításra
·
az épületbe bevezető folyosón automata ajtó kerüljön kialakításra
·
központi melegvizes fűtés csak temperálási szinten, minőségben épüljön és a fűtés klíma berendezésekkel
történjen
·
a korábbi tervektől eltérően a női részben és a folyosón is további kézmosók kerüljenek kialakításra
A fenti kialakítási igények némi eltéréssel, de a legelső előterjesztésben bemutatott koncepciótervet jelentik (1.
melléklet). A terv szerint a hozzáépítés nagysága szinte teljes egészében megfelel a Kmetykó János által készített
tervben szereplő épülettel így annak kialakításának költségei megközelítőleg ugyanazt a nagyságrendet jelenti és
szintén települési rendezési terv módosítást igényel.
Ezt a koncepciót Zilahi Péter késztette a Szabadság tér felújítási dokumentációjának készítése során és szerzői jog
védi, tehát annak a továbbtervezését csak tőle lehet megrendelni a későbbi jogviták elkerülése érdekében. A tervező
korábbi ajánlata szerint a tervezési díj bruttó 990.000 Ft.
A témában született első döntések azt is megfogalmazták, hogy a blokkba 1-1 olyan WC is kerüljön, mely önállóan is
tud üzemelni, ha nincs nagyobb rendezvény az épületben vagy a téren.
Az első döntésnek megfelelően készült el 2018. őszén a tervező kiválasztására vonatkozó felhívás és ezek alapján
kezdődött meg a tervezési munka is, melynek eddigi eredményei már bemutatásra kerültek (2. melléklet) és 80 %-os
készültségi fokon állnak.
Jelen esetben a Képviselő-testület 3 féle kialakítású terv közül választhat, de csak a Kmetykó János által tervezett
épületbővítéses tervdokumentációra van kijelölt fedezet.
Kialakítási módok:
1.
Kmetykó János által tervezett épületbővítés
2.
Kmetykó János által tervezett emeleti ráépítés
3.
Zilahi Péter által tervezett épületbővítés
A februári ülésen ugyanebben a témában született másik döntés értelmében Dinya József elkészítette az Erzsébet
ligeti kabinsor átalakítására vonatkozó költség kalkulációját.
A kalkuláció szerint a kabinsorban 3 kabin igénybevételével kialakítható egy szélfogó helyiség, melyből jobb illetve
baloldalra nyílóan kialakítható a női/mozgáskorlátozott és a férfi wc. A wc-khez új szennyvíz és ivóvíz
bekötővezetéket kell kialakítani a terület adottságai miatt.
A költségkalkuláció szerint a kialakítás becsült költsége bruttó 1.918.868 Ft.
Amennyiben a Képviselő-testület a wc kialakítása mellett dönt, úgy arra forrást kell kijelölni és megkezdődhet a
beszerzési eljárás lefolytatása.
(Az árak színvonalának megítélése érdekében ajánlatot kértünk be szaniter konténerre, melyre nettó 9000 euró-s
(2,7 millió Ft) ajánlatot kaptunk.)
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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1. döntési javaslat
"Vizesblokk bővítés kialakításának kiválasztása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja Képviselő-testületnek, hogy a Varga Lajos Sportcsarnok vizesblokkos bővítését a ........ számú
verzió szerint valósítsa meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Erzsébet ligeti wc kialakítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Erzsébet ligeti női/férfi/mozgáskorlátozott wc kialakítását
támogassa/ ne támogassa.
(Támogatás esetén: A kivitelezési munkálatokra a ........... terhére bruttó 2 millió forintot biztosítsa.)
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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1. Költségbecslés

sz
1
2
3
4
5
6

tétel
megnevezés
Szerkezet
építés+szakipari munkák
Bontások
Épületgépészet
épület villamosság
Lépcső kialakítás
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Nettó építési költség
Áfa 27 %
Bruttó építési költség
településrendezési
10 terv
módosítás
11 Összes költség

1. alternatíva
WC blokk kialakítás
épületbővítéssel
Ft/m2
250.000
3.000
80.000
28.000
361.000
23.321.000
6.296.670
29.617.670

2. alternatíva
WC blokk kialakítás épület átalakítással és tetőfelépítménnyel
átalakítás,
tetőfelépítmény
2
Ft/m
építés .
110.000

160.000

25.000
15.000
80.000
50.000
24.000
22.000
15.000
239.000
262.000
14.744.000
18.754.000
33.498.000
9.044.460
42.542.460

744.000
42.542.460
30.361.670

2. Az alternatívák leírása
A Varga Lajos Sportcsarnok vizesblokkal való bővítésére két alternatív megoldás
került kidolgozásra tanulmányterv szinten.
1. alternatíva:
A csarnok kiszolgáló épület tömegének folytatásában, a földszintes lapostetős
tömeggel azonos kialakítással épületbővítésben kerül elhelyezésre a sportcsarnokot
kiszolgáló, és egy részében nyilvános használatú WC blokk. A különálló 1-1 WC fülke
és pisszoár, valamint az akadálymentes WC a sportcsarnok üzemidején túl is kívülről
megközelíthető, úgy, hogy a többi helység és a sportcsarnok is zárva tartható.
Az épületbővítéssel a telek beépített alapterülete is növekszik, amely már így is
meghaladja a Helyi Építési Szabályzatban előír értéket, így ennek az alternatívának a
3/4
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megvalósításához a Településrendezési Eszközöket módosítani kell. Ehhez a
döntéstől számítva legalább 6 hónap átfutási idő szükséges.
A megoldás építészetileg és városképileg is kifogásolható, a bővítésként
megjelenő épületnyúlvány a sportcsarnok tömeghatását, külső megjelenését rontja.
Előnye a megvalósítás alacsonyabb költsége.
Az építési engedély tervei 80%-ban elkészültek.
2. alternatíva:
A WC blokk a sportcsarnok kiszolgáló épület tömegében kerül kialakításra, a
jobboldali szélső öltöző blokk és az előtte elhelyezkedő folyosó helyén. A WC blokk
kialakításához a teljes belső válaszfal rendszert újra kell építeni. A működése szintén
tudja biztosítani a kívülről való megközelítést. Az épület külső megjelenését alig
befolyásolja, egyedüli homlokzati változás, hogy a folyosó ablak helyén ajtó kerül
kialakításra.
A két öltöző és vizesblokkja pótlása az épület főbejárata fölött egy
könnyűszerkezetes tetőfelépítményben oldható meg. Itt a két öltöző és a vizesblokk
mellet egy edzői öltöző is kialakítható, amely ajánlott, mivel a sportcsarnokban ilyen
jelenleg nincs. Az alaprajzi kialakítás ezt lehetővé tesz.
A folyosón elhelyezett lépcső mellett a kötelezően előírt közlekedési terület
szélessége biztosított.
Ez a megoldás nem növeli az épület beépített alapterületét, a szintterület
növekedés nem éri el az előírt maximális értéket, így a hatályos Helyi Építési
Szabályzat szerint megépíthető.
A tetőfelépítmény tömeg és homlokzati kialakításai szinkronban vannak a
sportcsarnok építészeti elemeivel. A tetőtéri épület tömeg hangsúlyosabbá teszi az
épületet, mintegy kiemelve a sportcsarnok főbejáratár.

Békéscsaba, 2019. február 18.
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10
915
90 4 91
1,10
30
3,75
30

60
m 1,8210

Wc
greslap
1,01 m2

-0,30
30
30
20

90 4

60
210

20 30

915

mozaiklap
11,30 m2

greslap
2101,61 m2

greslap
4,91 m2

3%

60
210

Et.

Ffi.előtér 75

150
90

60
210

1%

90
210

110
210
60
210

20

150
270

3,75

10

30
60
210

915 4

210

20
30

m 1,2

greslap
3,94 m2

Női wc 60

1,76

3,37

Ak. ment.
WC

4

Zuhanyozó

90

90
210

1,20

±0,00

greslap
14,81 m2

greslap
15,71 m2

4

mozaiklap
13,92 m2

Wc

915

Öltöző

greslap
1,01 m2

1,32
10

Folyosó m 1,2

90
210

1,60

Et.

1,10

8,65

WC
mozaikl.
1,55 m2

1,90

Női előtér
greslap
75 greslap
1,81 m2
210 4,91 m2

2,00

90
210

10

75
210

2

1,20

10

915

30

m 1,2
160
270

10

210
mozaikl.

1,32

2,38

90 4

30
±0,00

Előtér

1,20
10

120
150

1,41
2 25
8
90

30
20

20

30

120
150
30
20

3,20

90
210

6

É

Alaprajz m = 1:100

1,45

4

1,50

1,21
1,92

30

20

20

9,66

Helyiség

Terület

Folyosó

14,81 m2

Ffi.előtér

4,91 m2

Női előtér

4,91 m2

Ak. ment. WC

3,94 m2

Női wc

15,71 m2

CSABATERV

CSABATERV BT.
Székhely: Békéscsaba, Szőlő u. 105/4, Tel: /66/ 327-387
Tervező iroda: Békéscsaba, Árpád sor 2/2, T/F: /66/ 549-450
Mobil: /30/ 9658-353;
E-mail: csabaterv@freemail.hu

Létesítmény helye, megnevezése:

Gyomaendrőd, Szabadság tér
Varga Lajos
Sportcsarnok átalakítása,
bővítése vizesblokkal

14,88 m2

Et.

1,61 m2

Et.

1,81 m2

wc

Tervfajta:

tanulmányterv

Földszinti bővítés alaprajz

1,01 m2

összesen

64,60 m2

Munkaszám:

Építész tervező:

Méretarány:

Kmetykó János

m = 1:100

Építész szerkesztő:

Dátum:

Statikus tervező:
Gépész tervező:
Villamos tervező:
Tervlap méret:

Rajzszám:

1,01 m2

wc

Ügyvezető:

Kmetykó János
Rajz megnevezése:

Ffi. wc

Vezető tervező:

Kmetykó János
É1-04-0068/2006
T-T-04-0117/96

2019. február hó

A4

É-2

Helyiség

2,35

6,17
40

4,70

20

folyosó

9,78 m2

Ffi.előtér

6,19 m2

Ak. ment. WC

4,34 m2

Női előtér

6,92 m2

Ffi. wc

15,92 m2

Női wc

13,24 m2

Et.

1,16 m2

Et.

2,31 m2

wc

1,02 m2

wc

1,04 m2

8

61,91 m2

összesen

40

10

Wc

Wc

160
270

60
210

±0,00

Et.
60
greslap
210 2,31 m2

75
210

235
245
95

Et.

60
greslap
greslap greslap
1,16 m2 2101,02 m2 1,04 m2
75
210

30
2,66

30

4,70

30

Terület

160
270

1,61

Folyosó

greslap
6,92 m2

greslap
4,34 m2

145
83

pm1,80
30

pm1,80

CSABATERV

60
210

60
210

60
210

60
210

60
210

60
210
pm1,80

Ffi. wc
greslap
15,92 m2

CSABATERV BT.
Székhely: Békéscsaba, Szőlő u. 105/4, Tel: /66/ 327-387
Tervező iroda: Békéscsaba, Árpád sor 2/2, T/F: /66/ 549-450
Mobil: /30/ 9658-353;
E-mail: csabaterv@freemail.hu

3%

greslap
13,24 m2

Létesítmény helye, megnevezése:

Gyomaendrőd, Szabadság tér
Varga Lajos
Sportcsarnok átalakítása,
bővítése vizesblokkal

pm1,80

Vezető tervező:

Kmetykó János
É1-04-0068/2006
T-T-04-0117/96
Ügyvezető:

Kmetykó János

115
83

5,69

Női wc

60
210

115
83

60
210

60
210
60
210

115
83

greslap
6,19 m2

0
21

mozaiklap
13,92 m2

Ak. ment.
WC

90

Öltöző

Ffi.előtér

90
210

75
210

90
210

Női előtér

90
210

30

30

110
210

greslap
9,78 m2

Tervfajta:

Rajz megnevezése:

tanulmányterv

2,38

15

8,54

30

8

Vizesblokk Átalakítás

alaprajz

Munkaszám:

Építész tervező:

Méretarány:

Kmetykó János

m = 1:100

Építész szerkesztő:

Dátum:

Statikus tervező:
Gépész tervező:
Villamos tervező:
Tervlap méret:

Rajzszám:

2019. február hó

A4

É-2/1

5,02

10

1,20

Edzői öltöző
greslap
5,98 m2

24

90
210

2,64
75
210

10

1,15
75
210

10
1,20

10
1,20
90

Zuh.

greslap
16,78 m2

greslap
1,91 m2

Zuhanyozó

90
210

greslap
9,98 m2

m 1,8

Helyiség
öltöző
Edzői öltöző
öltöző

Terület
16,77 m2
5,98 m2

1,91 m2

zuhanyozó

9,98 m2

WC

1,08 m2

WC

1,08 m2

WC

1,08 m2

Et.

2,99 m2

lépcső

összesen

24

2,92

10

5,05

10

főbejárat
tengelye

16,78 m2

zuh.

Et.

17

m 1,8

17

m 1,8

Öltöző
10

10

1,20

greslap
1,08 m2

1,60

10

WC

75

10

5,87

greslap
16,77 m2

WC

greslap 210
1,08 m2

90
210

2,02

Öltöző

Et.
greslap
1,74 m2

greslap
2,99 m2

10

24

greslap
1,08 m2

10 1,45

10

90

Et.
WC

Tetőfelület

10

90
210

2,49

75
210

24

90
210

3,03

greslap
12,18 m2

90
210

1,10

10

24

Lépcső

24

1,32

90
210

33

24

90
210

3,03

90
210

30

Küzdőtér légtere

1,74 m2
12,18 m2
71,58 m2

2,92

24
CSABATERV

CSABATERV BT.
Székhely: Békéscsaba, Szőlő u. 105/4, Tel: /66/ 327-387
Tervező iroda: Békéscsaba, Árpád sor 2/2, T/F: /66/ 549-450
Mobil: /30/ 9658-353;
E-mail: csabaterv@freemail.hu

Létesítmény helye, megnevezése:

Vezető tervező:

Kmetykó János

Gyomaendrőd, Szabadság tér
Varga Lajos

Sportcsarnok
Tetőfelépítmény bővítéssel

Gyomaendrőd, Szabadság tér É1-04-0068/2006
Varga Lajos
T-T-04-0117/96
Sportcsarnok átalakítása,
Ügyvezető:
bővítése vizesblokkal
Kmetykó János
Tervfajta:

Rajz megnevezése:

tanulmányterv

Tetőfelépítm ény alaprajz

Munkaszám:

Építész tervező:

Méretarány:

Kmetykó János

m = 1:100

Építész szerkesztő:

Dátum:

2019.február hó
Statikus tervező:
Gépész tervező:
Villamos tervező:
Tervlap méret:

Rajzszám:

A4

É-2/2

E

D

C

B

A

+12,85

+12,85

+12,60

+12,60

+8,15

fémlemez fedés

faburkolat
kvarcvakolat
+3,80
+2,90

±0,00

-0,05
±0,00 Pv.
-0,30 Jv.

Gyomaendrőd, Szabadság tér
Varga Lajos

Sportcsarnok vizesblokk kialakítás
Tetőfelépítm ény bővítéssel

E

D

C

B

A

+12,85

+12,85

+12,60

+12,60

+3,80
+2,90

±0,00

-0,05

Gyomaendrőd, Szabadság tér
Varga Lajos

Sportcsarnok vizesblokk kialakítás
az épület födszinti bővítésével

CSABATERV

CSABATERV BT.
Székhely: Békéscsaba, Szőlő u. 105/4, Tel: /66/ 327-387
Tervező iroda: Békéscsaba, Árpád sor 2/2, T/F: /66/ 549-450
Mobil: /30/ 9658-353;
E-mail: csabaterv@freemail.hu

Létesítmény helye, megnevezése:

Gyomaendrőd, Szabadság tér
Varga Lajos
Sportcsarnok átalakítása,
bővítése vizesblokkal

Vezető tervező:

Kmetykó János
É1-04-0068/2006
T-T-04-0117/96
Ügyvezető:

Kmetykó János
Tervfajta:

Rajz megnevezése:

tanulmányterv

Dél-Nyugati homlokzat

Munkaszám:

Építész tervező:

Méretarány:

Kmetykó János

m = 1:100

Építész szerkesztő:

Dátum:

Papp József

2019. február hó

Statikus tervező:
Gépész tervező:
Villamos tervező:
Tervlap méret:

Rajzszám:

A3

É-3

+12,85

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

+12,85

+12,60

+12,60

Gyomaendrőd, Szabadság tér
Varga Lajos

Sportcsarnok vizesblokk kialakítás
az épület födszinti bővítésével

+8,05

+8,05

+7,05

+7,05

+3,80

+3,80

+2,90

+2,90

+2,70

+2,68

+1,80

+1,78

±0,00 Pv.

±0,00 Pv.

-0,30 Jv.

-0,30 Jv.

+12,85
+12,60

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

+12,85
+12,60

Gyomaendrőd, Szabadság tér
Varga Lajos

Sportcsarnok vizesblokk kialakítás
Tetőfelépítmény bővítéssel

+8,05

+8,05

+7,05

+7,05

CSABATERV

CSABATERV BT.
Székhely: Békéscsaba, Szőlő u. 105/4, Tel: /66/ 327-387
Tervező iroda: Békéscsaba, Árpád sor 2/2, T/F: /66/ 549-450
Mobil: /30/ 9658-353;
E-mail: csabaterv@freemail.hu

+3,80

+3,80

Létesítmény helye, megnevezése:

Gyomaendrőd, Szabadság tér
Varga Lajos
Sportcsarnok átalakítása,
bővítése vizesblokkal

Vezető tervező:

Kmetykó János
É1-04-0068/2006
T-T-04-0117/96
Ügyvezető:

Kmetykó János
Rajz megnevezése:

Tervfajta:

Észak - Nyugati homlokzat

Munkaszám:

tanulmányterv

±0,00 Pv.

-0,30 Jv.

±0,00 Pv.

-0,30 Jv.

Építész tervező:

Méretarány:

Kmetykó János

m = 1:100

Építész szerkesztő:

Dátum:

Papp József

2019. Február hó

Statikus tervező:
Gépész tervező:
Villamos tervező:
Tervlap méret:

Rajzszám:

420x297

É-6

