
Hunya Község Önkormányzata
5555 Hunya, Rákóczi út 19.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület

2019. január 23. napján 09:00 órakor

tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Községháza Ülésterem

Napirend:

    1. „Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának felújításának kivitelezési munkái”
tárgyú közbeszerzési eljárás- Bíráló Bizottság kijelölése

    2. "Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának felújítása” tárgyú közbeszerzési
eljárás

    3. „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” vonatkozó pályázat

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Hunya, 2019. január 21.

Hegedüs Roland

polgármester



ELŐTERJESZTÉSEK

Hunya Község Önkormányzata

Képviselő-testület

2019. január 23.

napján tartandó rendkívüli üléséhez
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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2019. január 23-i ülésére 

Tárgy:  „Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának felújításának
kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás- Bíráló Bizottság kijelölése

Készítette:  Balogh Rita
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Hunya Község Önkormányzata támogatást nyert a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú, „Hunya 059/2 hrsz-ú
mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának felújítása” című projektjével. Az első közbeszerzési eljárás
eredménytelenné lett nyilvánítva, mely a 2018/229. sz. Közbeszerzési Értesítőben megjelent. A projekt
megvalósításának érdekében új közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. A közbeszerzési szakértő és a
műszaki ellenőr kiválasztására a Beszerzési szabályzatnak megfelelően sor került. A Közbeszerzési Szabályzat
(31/2018. (III.28.) Hunya Kt. IV.4. pontja alapján a projektben eljáró Bíráló Bizottság tagjait a Képviselő-testületnek
kell kiválasztani.
 
A projektre vonatkozó közbeszerzési eljárás adatai:
Projekt azonosító és
megnevezése

Közbeszerzési rész megnevezése Tevékenység Nettó becsült érték (Ft)

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Hunya 059/2 hrsz-ú
mezőgazdasági bekötőút
mechanikai stabilizációjának
felújítása

Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági
bekötőút mechanikai stabilizációjának
felújításának kivitelezési munkái

Építési
beruházás

81 576 232

 
A Bíráló Bizottság legalább 3 tagú és tagjainak rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési jogi,
pénzügyi és közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel. Nem lehet a Bíráló Bizottság tagja olyan személy, aki a
közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalában részt vesz.
 
Fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság tagjaira a következő javaslatot tesszük:
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának felújításának
kivitelezési munkái
 
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Balogh Rita pénzügyi ügyintéző
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására: Cselei Tamás műszaki ügyintéző és Tóth Gábor műszaki
ellenőr (szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik).
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a szükséges döntések meghozatalára!

Döntési javaslat 

"Bíráló Bizottság kijelölése – Hunya VP projekt"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: közbeszerzés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, névszerinti szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút mechanikai
stabilizációjának felújításának kivitelezési munkái” tárgyban közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni.
A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízza: Dr. Varga Imre felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadót.
 
A Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr Varga Imre felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Balogh Rita pénzügyi ügyintéző
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására: Cselei Tamás műszaki ügyintéző és Tóth Gábor műszaki
ellenőr
 

Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2019. január 23-i ülésére 

Tárgy:  "Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának felújítása”
tárgyú közbeszerzési eljárás

Készítette:  Balogh Rita
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Hunya Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
kódszámú pályázati felhívásra „Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának
felújítása" címmel.
 
A pályázatban megnevezett mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációja mindösszesen 3+125 km. sz. valósul
meg, 30 cm törtbeton mechanikai stabilizáció kiékeléssel és 20 cm 3%-os meszes stabilizációval.
 
 
A Bírálóbizottság megkezdte a beruházás közbeszerzési eljárásának előkészítését.
A beszerzés becsült értékének meghatározásánál a tervezői költségbecslést vettük alapul, így nettó 81 576 232
forintos becsült értéket állapítottunk meg. Önkormányzatunk megvizsgálta a 2019. évre vonatkozó beszerzés
jogszabályi környezetbe való beillesztését, és arra jutottunk, hogy a beszerzés értéke meghaladja a Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény a 72. §-ában meghatározott, építési beruházás
megrendelésre vonatkozó értékhatárt. Ennek okán jelen eljárásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban Kbt.), III. fejezete szerinti rendelkezések az irányadók. Az eljárást a Kbt. Harmadik része
szerinti eljárásrendben, a 115. § (1) bekezdése alapján kell eljárni, tehát legalább 5 ajánlattevőt kell ajánlattételre
felhívni.
A Kbt. 27. § (4) bekezdése értelmében Hunya Község Önkormányzata a saját közbeszerzési szabályzatának 11.) b)
pontja alapján létrehozta négytagú Bírálóbizottságát is, mely személyek közreműködésével előkészítésre került az
ajánlati felhívás és dokumentáció.
A Bírálóbizottság 2019. január 23-án tartotta ülését, melyen tárgyalta és elfogadta az ajánlati felhívást. A végleges
ajánlattételi felhívás a Képviselő-testületi kerül ismertetésre.
Az ajánlattételre felhívandó gazdasági társaságok kiválasztásra kerültek a Bíráló Bizottság ülésén.
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az ajánlattételi felhívás elfogadására és az eljárásra meghívandó gazdasági
szereplők elfogadására!

1. döntési javaslat 

"Ajánlattételi felhívás elfogadása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: közbeszerzés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, névszerinti szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának
felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását  elfogadja. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

2. döntési javaslat 

"Közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: közbeszerzés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, névszerinti szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testüelte a „Mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának
felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján a következő gazdasági
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szereplőket hívja fel ajánlattételre:
 
1. Ép-Kontakt Kft. (1075     Budapest, Károly krt. 3/A. IV.em. 4.)
adószám: 23580211-2-42,
 
2. Centering Alfa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4025 Debrecen, Arany jános u. 56. 2. em. 4.)
adószám: 14203938-2-09
 
3. Békés-Vill Kft. (5630 Békés, Dózsa György utca 3.
adószám:12739545-2-04,
 
4. Bereczki és Társa Bt. (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 3.)
adószám: 20875099-2-04,
 
5. Forgút Bt. (5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár utca 10-12.) 
adószám: 28935960-2-04,
 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2019. január 23-i ülésére 

Tárgy:  „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” vonatkozó pályázat
Készítette:  Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény)
60. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalap – 2008. óta változatlanul - 2019. évben is 38.650,- Ft
marad. A költségvetési törvény ugyanezen § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete
rendeletben a 2019. évben (az önkormányzat saját forrásának terhére – a képviselő-testület hivatalánál
foglalkoztatott köztisztviselőknél – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól
eltérően az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapítja meg az illetmény alapot.
 
2019. január 14. napján kiírásra került a „kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” vonatkozó Pályázati Kiírás,
melynek célja, hogy a szerényebb anyagi helyzetű települési önkormányzatok számára is lehetővé tegye, hogy a
köztisztviselői bérek rendezése érdekében megtett vagy megtenni szándékozott illetmény-emeléshez anyagi forrást
biztosítson.
 
A pályázat benyújtásának feltételeként, a települési önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az illetményalapot 2019.
évre vonatkozóan (2019. január 1. napjától kezdődően) a költségvetési törvényben rögzített illetményalaphoz
(38.650,-forint) képest legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább 46.380,-forintban állapítja meg. Saját
hatáskörében az önkormányzat ennél magasabb összeget is megállapíthat, amely azonban további állami
támogatás biztosítását nem eredményezi.
 
A pályázat keretében vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csárdaszállás Községi és Hunya Község Önkormányzat
Képviselő-testületei hozzájárulásával a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló 26/2018. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet 1. § alapján a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek
illetményalapját 2019. évben 50.000,- Ft-ban állapította meg, a pályázat benyújtásának feltétele tehát megvalósult.
 
A támogatás mértéke a közös hivatal esetében: 15.600.000-Ft (Gyomaendrőd: 14.532.000.-Ft, Csárdaszállás:
432.000.-Ft, Hunya: 636.000.-Ft), mely az alábbiak szerint kerül kiszámításra:
 
- elismert hivatali létszám: 39 fő (Gyomaendrőd: 36,33 fő, Csárdaszállás: 1,08 fő, Hunya: 1,59 fő);
- támogatás fajlagos összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függően: 800.000.-Ft/fő/év. A közös hivatalban
2018. július 1. napján alkalmazott illetményalap a költségvetési törvényben szereplő 38.650.-Ft összegű
illetményalap 120 %-át meghaladta, ezért a fajlagos összeg 50 %-a igényelhető támogatásként: 400.000.-Ft/fő/év.
 
Tekintettel arra, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata Csárdaszállás és Hunya Községek Önkormányzatával
együtt közös önkormányzati hivatalt működtet, mindhárom település Képviselő-testületének azonos tartalmú döntést
kell hoznia pályázati kiírás szerinti pályázat benyújtására.
 
A pályázat benyújtására meghatározott határidő 2019. január 25., ezért szükséges soron kívüli testületi ülések
megtartása.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat 

"„Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” vonatkozó pályázat"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pályázat
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartója
hozzájárul ahhoz, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtson be a
„Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” vonatkozó pályázati kiírásra.
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértve Gyomaendrőd Város Önkormányzat a közszolgálati
tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló 26/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendeletében foglaltakkal, 2019. évre
vállalja az illetményalap 50.000.-Ft összegű biztosítását.  

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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