FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

MEGHÍVÓ

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülését
2011. május 12-én 15 órára összehívom.

Helye: Községháza tárgyalóterme
Napirendek: 1.) Szociális nyári gyermekétkeztetésről
2.) Közbeszerzési megbizatás
3.) Polgármesteri Hivatal és intézményeinek ellenőrzése külső szakember
bevonásával

Fegyvernek, 2011. május 06.

Tatár László
polgármester

I
Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. május 12-i ülésére a szociális nyári gyermekétkeztetésről.

Tisztelt Képviselőtestület!

A 16/2011. /N.29./ NEFMI rendelet szabályozza a települési önkormányzat részére szociális nyári
gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes
szabályait.
A korábbi évek szabályozásához képest jelentősen változott a támogatás igénylésének, folyósításának és
elszámolásának rendje.
Ilyen változás:
- pályázati rendszer keretében támogatást azok az önkormányzatok kaphatnak, akik vállalják, hogy a
nyári időszakban folyamatosan legalább 45, legfeljebb 55 munkanapon keresztül napi egyszeri
melegétkezést biztosítanak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
számára.
- települések besorolása hátrányos helyzetük figyelembe vételével 2 kategóriába történt: hátrányos és
leghátrányosabb települések, akik nagyobb támogatásra jogosultak. A fenti kategóriába nem tartozó
települések, akik legfeljebb a kedvezményezett gyermeklétszám fele után igényelhetnek támogatást, de
csak annyi gyepnek után, ahánynak önerőből is biztosítanak étkeztetést. Fegyvernek település a
második kategóriába tartozik.
- A pályázati feltételek teljesítő önkormányzatok részére a miniszter legalább az igényelt támogatási
összeg 32 %-ának megfelelő összegű támogatást állapít meg. Az igényelhető támogatás egy rászoruló
gyermekre jutó napi összege legfeljebb 370.-Ft lehet.
A pályázatot május 18-ig kell benyújtani, melyről a miniszterjúnius 6-ig dönt.
Korábbi években központilag rendeletben került megállapításra az étkeztetésben részesíthető gyermeklétszám.
2010. évben 183 gyermek 54 napi étkeztetésére 3.656.340.-Ft támogatás került megállapításra. Az egy
gyermekre jutó napi 370.-Ft összegű támogatást az önkormányzat 40.-Ft-tal egészítette ki, így az önkormányzat
395.280.-Ft önerővel segítette a gyermekek folyamatos nyári szüneti étkezését az élőző évben.
A megváltozott feltételek szerint ez évben 180 gyermek étkeztetése az alábbi költséget jelenti:
90 gyermek étkeztetése önerőből:
90 gyermek x 55 munkanap x 370.-Ft =1.831.500.-Ft
90 gyermek étkeztetése támogatással:
90 gyermek x 55 munkanap x 252.-Ft = 1.247.400.Ft. /támogatás: 90 gyermek x 55 munkanap x 11 8.-Ft= 584.1 00.Ft/
Önkormányzati összes költség 180 fő részére: 1.831.500.-Ft + 1.247.400.-Ft:= 3.078.900.-Ft.
A Gyermekélelmezési Konyha 370.-Ft-os egységáron /nyersanyagköltség: 184.-Ft, rezsiköltség 61 % 112.-Ft,
ÁFA 25 % 74.-Ft/ biztosítani tudja az étkeztetését.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi alternatívák szerint dönteni
szíveskedjenek:
……./2011.(V. 12.) sz.

határozati javaslat:

szociális nyári gyermekétkeztetésről

„A" alternatíva:
1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. évi költségvetés terhére kötelezettséget
vállal - önerőből 90 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult szociális nyári
gyermekétkeztetésére 1.831.500.-Ft, - valamint 90 fő rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult szociális nyári gyermekétkeztetésére pályázati támogatással
1.247.400.-Ft, összesen: 3.078.900.-Ft összegben.

„B" alternatíva:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális nyári gyermekétkeztetésre
forrás hiányában nem nyújt támogatást.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

Fegyvernek, 2011. május 6.

/:Tatár László:/
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Előterjesztés
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. május 12-i rendkívüli ülésére
a „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás” című pályázathoz
közbeszerzési szakértő kiválasztásáról
Tisztelt Képviselőtestület!
A „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás” című pályázathoz
kapcsolódóan 2009. november 20-án a közbeszerzési eljárások lefolytatására szerződést kötöttünk
dr. Stiegler Erzsébet ügyvéddel, hivatalos közbeszerzési tanácsadóval.
A megkötött szerződés a módosult pályázati követelményeknek nem felel meg. Dr. Stiegler Erzsébet
a szerződést nem kívánja módosítani akadályoztatás miatt, így a megállapodás közös megegyezéssel
megszüntetésre kerül. A szerződés összege 5.625.000 Ft, melyből 937.500 Ft került kifizetésre
engedélyezési- és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére, valamint tervezői feladatok elvégzésére.
A fentiek alapján új közbeszerzési tanácsadó bevonása szükséges a projekt előkészítéséhez.
A beszerzés tárgya (közbeszerzési tanácsadó feladatai):

Közbeszerzési eljárás/beszerzés tárgya

Közbeszerzési eljárás típusa

1. Általános projektmenedzsmenti feladatok ellátása
2. Műszaki projektmenedzsmenti feladatok ellátása
3. Pénzügyi és jogi szakértői projektmenedzsmenti
feladatok ellátása

Kbt. III. rész VI. fejezet szerinti
hirdetmény közzététele nélküli
általános egyszerű eljárás
Kbt. III. rész VI. fejezet szerinti
hirdetmény közzététele nélküli
általános egyszerű eljárás
Kbt. III. rész VI. fejezet szerinti
hirdetmény közzététele nélküli
általános egyszerű eljárás

Közbeszerzés/
beszerzés becsült
értéke (ezer Ft)
24 900
22 500
11 000

4. FIDIC mérnöki feladatok ellátása

Kbt. II. rész szerinti közösségi
értékhatárt elérő nyílt eljárás

75 000

5. Kivitelezési feladatok ellátása

Kbt. II. rész szerinti közösségi
értékhatárt elérő nyílt eljárás

2 000 000

A Beszerzési Bizottság tagjai:

- Bakos László,
- Bognár Noémi,
- Nardai Dániel,
- Temesváriné Bozsó Ágnes.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Beszerzések Lebonyolításának Szabályzata III. 1/d. pontja
alapján a 100.000 Ft-ot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyedi beszerzési érték
esetén legalább 3 db árajánlatot kell a lehetséges szállítóktól bekérni.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.
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............./2011. (V. 12.) sz. határozati javaslat:
A „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás” című pályázathoz
közbeszerzési szakértő kiválasztásáról
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a „Települési
szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” tárgyú
KEOP-7.1.2.0-2008-0269 azonosító jelű beruházás megvalósítási szakaszának
közbeszerzési tanácsadói feladatainak ellátása tárgyban közbeszerzési értékhatár
alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást indít a Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat Beszerzések Lebonyolításának Szabályzata III. 1/d. pontja alapján,
és a következő ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:
1.) Lucsik és Társa Kft. 1064 Bp., Bajza u. 54.
2.) TOPIL Bt. Földesiné Töpper Ilona, 2220 Vecsés, Erzsébet u. 21.
3.) Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Bt. 1037 Bp., Toboz u. 1.
2. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Bakos László, egyéni vállalkozó
5.) Bognár Noémi, művelődési előadó
6.) Nardai Dániel, projekt adminisztrátor
7.) Temesváriné Bozsó Ágnes, pénzügyi vezető
8.) Irattár
Fegyvernek, 2011. május 09.
Tatár László
polgármester
Készítette: Bognár N./Nardai D.
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FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
T.56-556-010. Fax. 56-556-011.e-mail: hivatal@fegyvernek.hu

Előterjesztés
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. május 12.-i rendkívüli ülésére az önkormányzati
intézmények vizsgálatával kapcsolatos megbízási szerződés megkötéséről és kötelezettségvállalásról
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat intézményeinél külső szakértő bevonásával a nem alapfeladat körében
ellátott feladatok vizsgálatára teszünk javaslatot. Erre lehetőséget biztosít az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. sz. törvény, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) Korm.
rendelet is.
Az átvilágítás célja a benyújtott vizsgálati program (mellékelve) alapján annak megállapítása, hogy az
önkormányzat intézményeinél a gazdálkodás szabályszerűsége biztosított-e, a gazdálkodás során a nem
alapfeladat keretében ellátott feladatok ellátása szabályszerűen történt-e, a számviteli szabályok, szabályzatok
megfelelőssége biztosított volt-e a 2006-2010 évek között, a gazdálkodás biztonságának fenntarthatósága
biztosított volt-e.
A benyújtott megbízási szerződés alapján a munka elvégzésére 20-30 nap szükséges, díjazása bruttó 40.000
Ft/szakértői nap, mely a maximum 30 nappal számolva bruttó 1.200.000 Ft kiadást jelent a 2011. évi
költségvetés terhére. A megbízási szerződés alapján a megbízás időtartama 2011. május 16-tól várhatóan július
30-ig tart, illetve a feladat elvégzéséig szól. A vizsgálatot Csehné Köteles Rozália egyéni vállalkozó, bejegyzett
kamarai tag, könyvvizsgáló vállalja.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztést tárgyalja meg és az
alábbi határozati javaslatokat fogadja el:

…../2011. (V.12.) sz.

önk. határozati javaslat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat intézményeinek vizsgálatával kapcsolatos megbízási szerződés
megkötéséről és kötelezettségvállalásról
1.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat intézményeinél külső szakértő bevonásával a nem alapfeladat körében ellátott feladatok
vizsgálatával a mellékelt vizsgálati program alapján.

2.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal bruttó 1.200.000 Ft összegben
(bruttó 40.000 Ft/szakértői nap * maximum 30 szakértői nap) a vizsgálat elvégzésére.

3.

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére Csehné Köteles Rozáliával.

Erről értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Tatár László, polgármester
Buzás Istvánné dr., jegyző
Csehné Köteles Rozália könyvvizsgáló (5200 Törökszentmiklós, Ifjúság út 9. fsz. 2.)
Képviselőtestület tagjai
Irattár

Fegyvernek, 2011. május 10.
/: Tatár László:/
polgármester

..…/2011(V.12.) sz.

határozati javaslat:

Vis maior pályázat benyújtásáról szóló 52/2011 (III.31.) sz. határozat módosításáról
1.) A határozat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
Káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítás nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis Maior igény
Források összesen

2011. év
1.206.863 Ft

2.816.012 Ft
4.022.875 Ft

%
30
70
100

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Polgármesteri hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
4.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
5.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2011. május 11.

Tatár László
polgármester

