CSÁRDASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5621 CSÁRDASZÁLLÁS, PETŐFI UTCA 17.
1/2019.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 23-i nyílt üléséről, a Községháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Petneházi Bálintné polgármester, Bodó Ferencné, Kovalcsikné
Bakucz Mária, Makai Zsigmond önkormányzati képviselő,

Tanácskozási
joggal jelen van:
Meghívottak:

Megyeri László aljegyző
Nagy Réka, Mile Erika, Ugrainé Gróf Éva köztisztviselők, Harmatiné Beinschródt Mária kirendeltség vezető valamennyi napirendhez
a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv
vezető:

Pázsitné Vrbovszki Judit

Ülés időtartama:

10:00-10:45

Petneházi Bálintné polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait a mai nap
10 órára összehívott soron kívüli ülésen. Köszöntötte az aljegyzőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az 5 fős testületből jelen van 4 fő. Nagy
Zsoltné alpolgármester egyéb hivatali ügyintézése miatt nem vesz részt az ülésen. Az
aljegyző a jegyzőkönyv vezetésével Pázsitné Vrbovszki Juditot bízta meg.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta kijelölni Bodó Ferencné képviselőt.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2019. (I. 23.) Csárdaszállás Kt. határozat
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Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőnek kijelöli Bodó Ferencné képviselőt.
Petneházi Bálintné polgármester az ülés napirendjét a kiküldött meghívón szereplő
sorrendben javasolja megtárgyalni. Felkérte a képviselőket, hogy határozzák meg az
ülés napirendjét.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2019. (I. 23.) Csárdaszállás Kt. határozat
Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. „VP Kisezüsti út felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
2. „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” vonatkozó pályázat
Határidő: azonnal
1. Napirend
„VP Kisezüsti út felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy a Kisezüsti út felújításának tárgyában már kétszer írtak ki közbeszerzési eljárást, viszont a beérkező árajánlatok olyan
magasak voltak, hogy a képviselő-testület eredménytelennek nyilvánította az eljárásokat és nem egészítették ki saját forrásból a felújítás költségét.
Most mégis úgy döntöttek, hogy még egyszer kiírják a közbeszerzési eljárást, mert
nem szeretnék az elnyert támogatást elveszíteni. Remélhetőleg kapnak olyan ajánlatot, amelyet az önkormányzat saját forrásból ki tud egészíteni. Felkérte Nagy Réka
szakértőt, hogy mondja el az eljárás lényegét.
Nagy Réka szakértő elmondta, hogy a jelen eljárásban is ki kell választani egy jogi
szakértőt illetve Bíráló Bizottságot szükséges kijelölni a közbeszerzési eljárás lefolytatásához. Jelen ülésen az előterjesztésben szereplő személyek kiválasztásáról szükséges dönteni.
Izsó Lajos bizottsági tag megkérdezte, hogy hányadik közbeszerzési eljárás kerül kiírásra.
Petneházi Bálintné polgármester válaszában elmondta, hogy ez lesz a harmadik
közbeszerzési eljárás. Az előző két eljárás során az ajánlattevők olyan magas összegű
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ajánlatokat tettek, hogy ha a képviselő-testület kiegészítené az elnyert támogatás
összegét az veszélyeztetné az önkormányzat működését.
Megyeri László aljegyző elmondta, hogy a közbeszerzési eljárást mindenképpen le
kell folytatni. Amennyiben az önkormányzat olyan ajánlatot kap, hogy saját erőből ki
tudja egészíteni a beruházás költségét és az önkormányzat működését nem veszélyeztetni akkor a beruházást megvalósíthatja. Amennyiben az ajánlatok újra jelentősen meghaladják a rendelkezésre álló forrást, akkor eredménytelenné kell nyilvánítani
az eljárást.
Megkérdezte Nagy Réka szakértőtől, hogy ha kiírásra kerül a közbeszerzési eljárás
mikor lehet eredményt hirdetni.
Nagy Réka szakértő válaszában elmondta, hogy a soron következő képviselőtestületi ülésen 2019. február 12-én már eredményt tudnak hirdetni.
Makai Zsigmond képviselő elmondta, hogy az érintett útszakaszon levő két vállalkozás szóbeli ígéretet tett arra, hogy ha az önkormányzat a kátyúzáshoz az anyagot
megveszi, akkor ők a munka részét gépekkel és szakemberekkel biztosítják.
Megyeri László aljegyző elmondta, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárást a képviselő-testület eredménytelenné nyilvánítja, és úgy dönt, hogy saját forrásból illetve
egyéb segítséggel kívánja megvalósítani a beruházást akkor mindenképpen érdemes
egy szakemberrel a felújítandó útszakaszt felméretni. Jelentős anyagi költséget jelent
az önkormányzatnak a felújítás és nem mindegy milyen minőségi munkát végeznek a
szakemberek és esetleg néhány év múlva hasonló állapotba kerül az útszakasz.
Makai Zsigmond bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság javasolja az újabb
közbeszerzési eljárás kiírását és az eljárásban részt vevő szakemberek kijelölését.
Petneházi Bálintné polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőtestület tagjait, hogy név szerinti szavazással döntsenek a közbeszerzési eljárás kiírásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő.
Petneházi Bálintné, Bodó Ferencné, Kovalcsikné Bakucz Mária és Makai Zsigmond
igennel szavazott.
A képviselő-testület egy hangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2019. (I. 23.) Csárdaszállás Kt. határozat
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP67.2.1-7.4.1.2-16 kód és 1825832683 projekt azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan „VP Kisezüsti út felújítása” tárgyban a Kbt. 115
§-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indít.
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Határidő: azonnal
Petneházi Bálintné a következőkben felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy név
szerinti szavazással döntsenek a Bíráló Bizottság kijelöléséről.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő.
Petneházi Bálintné, Bodó Ferencné, Kovalcsikné Bakucz Mária és Makai Zsigmond
igennel szavazott.
A képviselő-testület egy hangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2019. (I. 23.) Csárdaszállás Kt. határozat
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP67.2.1-7.4.1.2-16 kód és 1825832683 projekt azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan „VP Kisezüsti út felújítása” tárgyban elindított
közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításával megbízza Dr. Varga
Imre (lajstromszám: 00449, 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.) felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót.
Határidő: azonnal
Petneházi Bálintné a következőkben felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy név
szerinti szavazással döntsenek a közbeszerzési és jogi szakértelem biztosításáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő.
Petneházi Bálintné, Bodó Ferencné, Kovalcsikné Bakucz Mária és Makai Zsigmond
igennel szavazott.
A képviselő-testület egy hangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2019. (I. 23.) Csárdaszállás Kt. határozat
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP67.2.1-7.4.1.2-16 kód és 1825832683 projekt azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan „VP Kisezüsti út felújítása” tárgyban elindított
közbeszerzési eljárás Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket
jelöli meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre (lajstromszám:
00449, 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.)
Pénzügyi szakértelem: Ugrainé Gróf Éva okl. üzemgazdász
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Nagy József Mihály műszaki
ellenőr
Az önkormányzat részéről: Nagy Réka köztisztviselő
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Határidő: azonnal
2. Napirend
„Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” vonatkozó pályázat
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Petneházi Bálintné polgármester elmondta, hogy 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 támogatás Csárdaszállás tekintetében 432 000 Ft. A pályázatot 2019. január 25-ig
kell benyújtani, amelyhez mindhárom településnek soron kívüli ülésen szükséges
dönteni.
Izsó Lajos bizottsági tag megkérdezte, hogy miért csak 1.08 főt ismernek el Csárdaszállás tekintetében.
Megyeri László aljegyző válaszában elmondta, hogy a Magyar Állam határozza meg,
hogy a település nagysága és a normatíva szerint hány főre ad támogatást. A kiegészítést az önkormányzatnak saját erőből kell biztosítania. Amennyiben elnyerik a pályázatot az önkormányzatoknak ezzel nem lenne többlet kiadása.
Makai Zsigmond bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra a határozati javaslatot.
Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte van-e valakinek kérdése hozzászólása.
Hozzászólás nem érkezett ezért felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak
a „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” vonatkozó pályázatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület egy hangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2019. (I. 23.) Csárdaszállás Kt. határozat
Csárdaszállás Községi 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.
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértve
Gyomaendrőd Város Önkormányzat a közszolgálati tisztviselők 2019.
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évi illetményalapjáról szóló 26/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendeletében foglaltakkal, 2019. évre vállalja az illetményalap 50.000.-Ft öszszegű biztosítását.
Határidő: azonnal
Petneházi Bálintné polgármester megkérdezte van-e valakinek kérdése.
Kérdés nem érkezett, ezért megköszönte a jelenlétet és az ülést lezárta.
K. m. f.

Petneházi Bálintné
polgármester

Megyeri László
aljegyző

Bodó Ferencné
hitelesítő
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