Hunya Község Önkormányzata
5555 Hunya, Rákóczi út 19.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület
2017. március 29. napján 14:00 órakor
tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:
Községháza ülésterem
Napirend:
1. Polgármester szabadságának alakulásáról szóló beszámoló (Szóbeli)
2. Beszámoló a végrehajtott határozatokról
3. Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása pályázat
beszerzései
4. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek EFOP-1.5.3-16 pályázat
5. Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa Társulás jövőbeni fenntartása, működtetése
6. A 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
7. A 2017-2018. évre tervezett közmunkaprogram ismertetése
8. Bejelentések
Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.
Hunya, 2017. március 24.

Hegedüs Roland
polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK

Hunya Község Önkormányzata
Képviselő-testület
2017. március 29.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
1. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület
2017. március 29-i ülésére
Tárgy:

Polgármester szabadságának alakulásáról szóló beszámoló (Szóbeli)
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Szóbeli előterjesztés (Napirendi pontok előtt)
Polgármester szabadságának alakulásáról szóló beszámoló
Tisztelt Képviselő-testület!
Hegedüs Roland polgármester beszámol szabadságának alakulásáról.
2017. február 15-től-17-ig (3 nap)
2017. március 13-től-13-ig (1 nap)
2017. március 16-től-17-ig (2 nap) volt szabadságon.

2. napirendi pont
2. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület
2017. március 29-i ülésére
Tárgy:

Beszámoló a végrehajtott határozatokról
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Hunya Község Önkormányzata
5555 Hunya, Rákóczi út 19.

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
a 2017. 03. 29-i ülésre

3/2017. (I. 11.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Közműberuházás célú előtakarékossághoz kapcsolódó engedményezési jogról
lemondás
Határidő: 2017. 02. 28., felelős: Hegedüs Roland, végrehajtva: 2017. február 24.
Az előírt határidőn belül megtörtént a szükséges intézkedések, jognyilatkozatok
megtétele.
18/2017. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemterve
Határidő: 2017. 01. 25., felelős: Kiszely Imre, végrehajtva: 2017. január 27.
A polgármester 2017. évre vonatkozó szabadságolási ütemterve elkészült.
22/2017. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Békés Megyei Társulások Konzorciuma 2017. évi működési hozzájárulás
Határidő: 2017. 03. 31., felelős: Hegedüs Roland, végrehajtva: 2017. február 6.
A Békés Megyei Társulások Konzorciuma 2017. évi működési célú hozzájárulás
13.120,- Ft összege határidőben átutalásra került.
23/2017. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A civil szervezeteknek nyújtott 2016. évi támogatás elszámolása
Határidő: 2017. 01. 31., felelős: Hegedüs Roland, végrehajtva: 2017. január 27.
A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság pénzügyi
beszámolója elfogadásra került.
24/2017. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A civil szervezeteknek nyújtott 2016. évi támogatás elszámolása
Határidő: 2017. 01. 31., felelős: Hegedüs Roland, végrehajtva: 2017. január 27.
A Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület pénzügyi beszámolója elfogadásra
került.
25/2017. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2017.-2018. évi tervezett közfoglalkoztatási programok
Határidő: 2017. 01. 25., felelős: Hegedüs Roland, végrehajtva: 2017. január 27.
Közmunka programokkal kapcsolatos tájékoztatót a képviselő-testületi tudomásul
vette.
28/2017. (II. 8.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A 146/2016.(XII.16.) Hunya Kt. határozat módosítása
Határidő: 2017. 02. 08., felelős: Hegedüs Roland, végrehajtva: 2017. január 31.
A pályázat határidőben a módosított feltételekkel benyújtásra került.
32/2017. (II. 8.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének nyújtott 2016. évi támogatás
elszámolása
Határidő: 2017. 02. 08., felelős: Hegedüs Roland, végrehajtva: 2017. február 10.
A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének pénzügyi beszámolója
elfogadásra került.
K. m. f.

Hegedüs Roland
polgármester

A kivonat hiteléül: Hanyecz Adrienn

Dr. Uhrin Anna

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatása pályázat beszerzései
Feketéné Balogh Rita, Petényi Roland
Hegedüs Roland polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Belügyminiszter 2016. november 11. napján kelt döntése értelmében Hunya Község Önkormányzata sikeresen
pályázott Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. mellékletének II.8.
pontjában szabályozott, adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatása jogcímen. Az elnyert támogatás 9.957.102,- Ft. A támogatási szerződés alapján az elnyert támogatás a
Hunya belterületi 132. hrsz. szám alatt található háziorvosi rendelő felújítására és a szükséges bútorzat cseréjére
fordítható, a megkötött támogatási szerződés alapján.
A beszerzéseket a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal beszerzési szabályzata alapján folytattuk le, mivel a
beszerzés egybeszámítva sem éri el a közbeszerzési értékhatárt, az alábbi négy témakörben:
·
homlokzati nyílászárók cseréje
·
tető átalakítás, héjazat csere, egyéb asztalos, bádogos és ács munkálatokra
·
burkolás, hőszigetelés
·
eszközbeszerzés.
I.
A homlokzati nyílászárók cseréjére 3 vállalkozástól kértünk és kaptunk érvényes ajánlatot, melyek az
alábbiak:
1)
ajánlat
Név: GARKMELL Kft.
Cím: 5500 Gyomaendrőd Népliget utca 5.
Ajánlati ár: bruttó 1.495.560,- Ft
2)
ajánlat
Név: Színes Falvarázs Kft.
Cím: 5500 Gyomaendrőd Kálvin J. u. 67.
Ajánlati ár: bruttó 1.341.316,- Ft
3)
ajánlat
Név: NÉMETH Nyílászáró Gyártó és Forgalmazó Kft.
Cím: 5502 Gyomaendrőd Fő út 81/1.
Ajánlati ár: bruttó 1.242.545,- Ft
Bírálati szempont a legkedvezőbb ajánlati ár. Legkedvezőbb ajánlatot a NÉMETH Nyílászáró Gyártó és
Forgalmazó Kft.(5502 Gyomaendrőd Fő út 81/1.) adta, bruttó 1.242.545,- Ft összegben.
II.
A rendelő tető átalakítására, héjazat cseréjére és egyéb asztalos, bádogos és ács munkálatokra 3
vállalkozástól kértünk és kaptunk ajánlatot, melyek az alábbiak:
1.
ajánlat
Név: Merix Plusz Kft.
Cím: 5540 Szarvas Tanya IV. ker. 222/1.
Ajánlati ár: bruttó 4.297.084,- Ft
2.
ajánlat
Név: CARPENTERS Plusz Kft
Cím: 5540 Szarvas Bajcsy - Zs. u. 1/1.
Ajánlati ár: bruttó 4.687.084,- Ft
3.
ajánlat
Név: Skorka Gyula György Ács - Állványozó
Cím: 5540 Szarvas Táncsics u. 11.
Ajánlati ár: bruttó 3.876.034,- Ft
Bírálati szempont a legkedvezőbb ajánlati ár. Legkedvezőbb ajánlatot Skorka Gyula György Ács - Állványozó(5540
Szarvas Táncsics u. 11.) adta, bruttó 3.876.034,- Ft összegben.
III.
A rendelő felújítására, burkolására, hőszigetelésére 3 vállalkozástól kértünk és kaptunk ajánlatot,
melyek az alábbiak:
1.
ajánlat
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Név: Sovány Mihály egyéni vállalkozó.
Cím: 5540 Szarvas Deák F. utca 2.
Ajánlati ár: bruttó 4.286.570,- Ft
2.
ajánlat
Név: Furár és Társa Kft.
Cím: 5540 Szarvas Vajda P. u. 61/1.
Ajánlati ár: bruttó 4.058.923 Ft
3.
ajánlat
Név: Prifer és Társa Kft.
Cím: 5400 Mezőtúr Apród út 2.
Ajánlati ár: 4.415.875,- Ft
Bírálati szempont a legkedvezőbb ajánlati ár. Legkedvezőbb ajánlatot a Furár és Társa Kft. (5540 Szarvas Vajda P.
u. 61/1.) adta bruttó 4.058.923 Ft összegben.
IV.
A rendelő berendezésére 3 vállalkozástól kértünk és kaptunk ajánlatot. A 3 ajánlatot 2 volt érvényes,
melyek az alábbiak:
1.
ajánlat
Név: Ferrum –Trade Kft.
Cím: 1121 Budapest Mártonfa u. 15.
Ajánlati ár: bruttó 881.825,- Ft
2.
ajánlat
Név: Synap-Sys Bt.
Cím: 5600 Békéscsaba Andrássy út 55-57.
Ajánlati ár: bruttó 779.600,- Ft
Bírálati szempont a legkedvezőbb ajánlati ár. Legkedvezőbb ajánlatot a Synap-Sys Bt. (5600 Békéscsaba Andrássy
út 55-57.) adta bruttó 779.600,- Ft összegben.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg a döntését.
Döntési javaslat
"Döntés a beszerzésekről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: beruházás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
I.)
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény 3. mellékletének II.8. pontjában szabályozott, adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása jogcímen elnyert forrásból a háziorvosi rendelő homlokzati
nyílászáróinak cseréjére lefolytatott beszerzési eljárást érvényesnek nyilvánítja.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a beszerzési eljárás keretében a legkedvezőbb ajánlatot adó
NÉMETH Nyílászáró Gyártó és Forgalmazó Kft.(5502 Gyomaendrőd Fő út 81/1.) ajánlatát bruttó 1.242.545,- Ft
összegben elfogadja, melynek fedezete a pályázaton elnyert összeg.
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Roland polgármestert a feladatellátáshoz szükséges vállalkozási
szerződés megkötésére.
II.)
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény 3. mellékletének II.8. pontjában szabályozott, adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása jogcímen elnyert forrásból a háziorvosi rendelő tető
átalakítására, héjazat cseréjére és egyéb asztalos, bádogos és ács munkálatokra lefolytatott beszerzési eljárást
érvényesnek nyilvánítja.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a beszerzési eljárás keretében a legkedvezőbb ajánlatot adó
Skorka Gyula György Ács – Állványozó (5540 Szarvas Táncsics u. 11.) ajánlatát bruttó 3.876.034,- Ft összegben
elfogadja, melynek fedezete a pályázaton elnyert összeg.
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Roland polgármestert a feladatellátáshoz szükséges vállalkozási
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szerződés megkötésére.
III.)
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény 3. mellékletének II.8. pontjában szabályozott, adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása jogcímen elnyert forrásból a háziorvosi rendelő felújítására,
burkolására, hőszigetelésére lefolytatott beszerzési eljárást érvényesnek nyilvánítja.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a beszerzési eljárás keretében a legkedvezőbb ajánlatot adó
Furár és Társa Kft.(5540 Szarvas Vajda P. u. 61/1.) ajánlatát bruttó 4.058.923,- Ft összegben elfogadja, melynek
fedezete a pályázaton elnyert összeg.
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Roland polgármestert a feladatellátáshoz szükséges vállalkozási
szerződés megkötésére.
IV.)
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény 3. mellékletének II.8. pontjában szabályozott, adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása jogcímen elnyert forrásból a háziorvosi rendelő
berendezésére lefolytatott beszerzési eljárást érvényesnek nyilvánítja.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a beszerzési eljárás keretében a legkedvezőbb ajánlatot adó
Synap-Sys Bt. (5600 Békéscsaba Andrássy út 55-57.) ajánlatát bruttó 779.600,- Ft összegben elfogadja, melynek
fedezete a pályázaton elnyert összeg.
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Roland polgármestert a feladatellátáshoz szükséges vállalkozási
szerződés megkötésére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 03. 31.
Felelős: Hegedüs Roland
Hivatali felelős: Feketéné Balogh Rita
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek
EFOP-1.5.3-16 pályázat
Petényi Roland
Hegedüs Roland polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Megjelent a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című" EFOP1.5.3-16 kódszámú támogatási felhívás, melyre Gyomaendrőd Város Önkormányzata jogosult pályázni a
Gyomaendrődi járás településeivel – így Hunya Község Önkormányzatával – konzorciumban.
Az EFOP – 1.5.3 kódszámú támogatási felhívás célja alapvetően a humán közszolgáltatások szükséges
kapacitásának és szolgáltatáspalettájának, továbbá a sikeres esélykompenzációhoz szükséges szakemberek
kompetencia-fejlesztésének országos támogatása egységes eszközökkel. E cél elérése érdekében a felhívás 5
részcélt támogat, amelyeket kötelezően meg kell valósítani.
1. A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok
megvalósítása
2. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben
való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése
3. A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése
4. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása
5. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése
A támogatási felhívás kiemelt célcsoportja a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, az
idősek, a helyi közszolgáltatásban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok. A
társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg adott projekt
hatóterületén élő teljes lakosság.
A támogatási felhívás alapján kötelezően és választhatóan megvalósítható tevékenységek kerültek meghatározása,
amelyek végrehajtása szükséges a 100%-os támogatási intenzitás elérése érdekében. A választható tevékenységek
között lehetőség nyílik eszközbeszerzésre, nem építési engedély köteles felújítási tevékenyégre is, valamint a
kötelezően megvalósítandó tevékenységhez kapcsolódóan az alábbi tevékenységek megvalósítására:
1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása:
a) Az igényfelmérés részeként beazonosításra került és megfelelően alátámasztott szakemberhiány, szaktudás
hiány enyhítését szolgáló tevékenységek megvalósítása
b) Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv megvalósítása
Célcsoport: a humán közszolgáltatásokban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak
2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató
szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése:
a) A célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek, egyéni fejlesztési terv alapján:
·
Az egyéni kompetenciák felmérése.
Munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és értékteremtő tevékenységek.
Csoportmunkában történő együttműködés kompetencia fejlesztése.
Munkára való képességet javító intézkedések a meglévő és a térségbe érkező, létrehozandó új munkáltatók
munkaerő bázisának folyamatos minőségi biztosítása érdekében.
Az önálló életvitelre képessé tevő programok.
Az álláskereséshez felkészítő tanácsadás.
b) A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése:
Mentorok alkalmazása a hátrányos helyzetből adódó sajátosságok kezelése, a munkakörnyezetbe való
beilleszkedés érdekében.
Munkavállalóvá vált hátrányos helyzetű személy mentorálása (munkában és azon kívül). Szükséges
mentorálás a munkába lépésig, illetve a programok alatt.
Szemléletformáló, antidiszkriminációs képzések megvalósítása a potenciális munkáltatók körében.
Innovatív programok kidolgozása a mélyszegénységben élők, különösen a romák, valamint a hátrányos
helyzetbe került emberek integrációjának támogatására, és az őket segítő szervezetek hatékonyságának
javítására.
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Célcsoport: a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek
3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése:
a) Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek:
Közösségszervező alkalmazása.
Közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő programok
b) Fiatalok közösségépítése:
A közösségi terekben a korosztályi érdeklődésnek megfelelő, tartalmas programok elérhetővé tétele a
fiatalok számára, ideértve a fiatalok folyamatos tájékoztatását az őket érintő képzési, tanulási, ösztöndíj,
továbbá a foglalkoztatáshoz, lakhatáshoz kapcsolódó lehetőségekről.
c) Közösség egészségfejlesztése:
Az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, a közösség egészségkultúrájának fejlesztését
célzó, életmód váltást támogató programok szervezése, illetve az ehhez kapcsolódó helyi kommunikáció (pl.
programok, rendezvények, információs napok, előadások)
Célcsoport: az adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság
4. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel
kapcsolatos disszemináció támogatása:
A célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget javító szolgáltatás-fejlesztések programok
megvalósítása:
Közszolgáltatások elérhetővé tétele, helyi szolgáltatások továbbfejlesztése.
Több települést érintő szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv
Konzorciumi partnerek, együttműködő partnerek:
Az EFOP-1.5.3-16 projekt megvalósítása a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm.
rendelet szerint kedvezményezett járások térségeiben történhet.
Csak konzorciumi formában nyújtható be támogatási kérelem, legalább 5 települési önkormányzat részvételével,
legfeljebb 10 konzorciumi partnerrel a konzorciumvezetőt is beleértve.
A konzorcium vezetője Gyomaendrőd Város Önkormányzata lesz, a tervezett konzorciumi partnerek:
Csárdaszállás Községi Önkormányzat
Dévaványa Város Önkormányzata
Ecsegfalva Község Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
A pályázat összeállítása közben újabb konzorciumi partnerek bevonása is szükségessé válhat. A pályázati felhívás
meghatározza, hogy pozitív elbírálás esetén kötelező együttműködni az alábbi pályázatokat megvalósító
szervezettel:
az EFOP-1.7.1-16 kódszámú „Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok
megtörése" című felhívás kedvezményezettje – amennyiben van a projekt megvalósulási helyszínén nyertes
pályázat
az EFOP-1.3.2-16 kódszámú „Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése" című kiemelt projekt
kedvezményezettje
az EFOP-3.9.2-16 kódszámú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett
térségek" című projekt kedvezményezettjei – amennyiben van a projekt megvalósulási helyszínén nyertes
pályázat
A pályázatok benyújtása folyamatban van, a lehetséges együttműködő partnerek egyelőre nem ismertek.
A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100 millió Ft, maximum 500 millió Ft a következő
megkötések alapján:
Teljes lakónépesség (a megvalósításra kerülő projekt által elért, a megvalósításba bevont települések közigazgatási
területén lakóhellyel rendelkezők, fő)
A támogatás maximális összege (Ft)
4.000-20.000 főig:
20.000 fő felett:

250 000 000 Ft
500 000 000 Ft

A Gyomaendrődi járás lakóhellyel rendelkező lakónépessége meghaladja a 20.000 főt, így a felálló konzorcium
500.000.000 Ft-ra jogosult pályázni.
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A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a azzal a megkötéssel, hogy kizárólag
kötelezően megvalósítható tevékenység vállalása esetén a támogatási összeg 60%-ig lehet támogatásban
részesülni. Előleg igénylése lehetséges.
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatályba
lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legalább 24 hónap, legfeljebb 48
hónap áll rendelkezésre.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év március hó 1. naptól 2019. év március hó 1.
napig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek
együttesen elbírálásra:
I. szakasz: 2017. március 1. – 2017. április 1. (javasolt beadási idő)
II. szakasz: 2017. április 7. – 2017. május 8.
III. szakasz: 2017. május 15. – 2017. november 30.
IV. szakasz: 2017. december 7. – 2018. június 28.
V. szakasz: 2018. július 5. – 2019. március 1.
Az összeállított pályázati program az alábbi elemeket tartalmazza:
Járási prevenciós program, felvilágosító rendezvények, egyéni fejlesztési tervek készítése, csoportmunka tréning,
önálló életvitelt javító tréning, motivációs és attitűdformáló képzés, Karrier tréning a munkaerőpiaci szempontból
hátrányos helyzetűek számára.
Egészséges életmódot népszerűsítő rendezvények és sportesemények szervezése, szabadidős és sportprogramok
szervezése időskorúaknak, életmód klubok létrehozása és működtetése, Szűrőprogramok szervezése.
Közösségi programok szervezése, önkéntes tájékoztató programok, generációk közötti együttműködési programok,
tudáscsere, nyári táborok, települési ösztöndíjprogramok középiskolai tanulóknak.
Fenntartási kötelezettségek:
A támogatást igénylő a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy az alábbi tevékenységeket a projekt
megvalósítás befejezésétől számított 3 évig fenntartja:
1. a célcsoport számára biztosított tevékenységek, programok részletes bemutatását tartalmazó szakmai
anyagok saját vagy fenntartója és a bevont települések honlapján online elérhetővé tételét a
társintézmények, társszervezetek részére,
2. a támogatással megvalósított projekt általánosítható tapasztalatainak bemutatását tartalmazó tanulmány
készítését és saját vagy fenntartója és a bevont települések honlapján online hozzáférhetővé tételét a
társintézmények, társszervezetek részére,
3. a projekt keretében elkészült tájékoztató anyagok ingyenes, online elérhetőségének biztosítását saját vagy
fenntartója és a bevont települések honlapján,
4. újonnan létrejövő önkéntes pontok fenntartása
A támogatási kérelemhez kötelezően csatolandó dokumentum a Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv és
mellékletei, melynek elkészítéséhez szükséges külső szolgáltató igénybevétele, ezért árajánlatokat kértünk be a
Beszerzési szabályzatunk alapján, az alábbi gazdasági szereplőktől:
1. MorpheoNautica Korlátolt Felelősségű Társaság
5700 Gyula, Munkácsy Mihály utca 27/2.
Cégjegyzékszám: 04 09 008881
Adószám: 14677878-1- 04
ügyvezető: Szilágyi Tamás
telefon: +36 30 327 53 76
email: tamas.szilagyi@morpheonautica.hu
Ajánlati ár: 14.500.000 Ft + Áfa
2. EMMAROZ Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
6725 Szeged, Alföldi utca 22. II. ép. A. lház. fszt. 4.
Cégjegyzékszám: 06 09 018284
Adószám: 23770515-2- 06
ügyvezető: Szénási Enikő
telefon: +36 30 958 9996
email: eniko.szenasi@fcl.org.hu
Ajánlati ár: 14.842.520 Ft + ÁFa
3. VANIN Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
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1028 Budapest, Szabadság utca 29.
Cégjegyzékszám: 01 09 952577
Adószám: 23092994-2- 41
ügyvezető: Veszelka Tamás
telefon: +36 (1) 225 1585
email: vanin@vaninmc.com
Ajánlati ár: 14.450.000 Ft + Áfa
Az árajánlatok bírálata megtörtént, legkedvezőbb ajánlatot a VANIN Vezetési Tanácsadó Kft. nyújtotta, ajánlati ár:
14.450.000 Ft + Áfa.
Az árajánlat kérésnél a fizetési feltételek között meghatározásra került, hogy a vállalkozó a pályázat benyújtását
követően az ajánlati ár 10 %-ára jogosult számlát kiállítani, a fennmaradó összegre pedig a támogatói döntést
követően. A konzorciumi tagokkal az a megállapodás született, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 10 %-ot
megelőlegezi, mely a pályázat sikeressége esetén elszámolhatóvá válik, a pályázat esetleges sikertelensége esetén
megoszlik települési lakosságszám arányosan a konzorciumi tagok között.
Település

Hozzájárulás
összege
(bruttó Ft)
13.456
1.044.488
7.874
611.199
1.271
98.658
383
29.729
685
51.076

Lakónépesség
(fő)

Gyomaendrőd
Dévaványa
Ecsegfalva
Csárdaszállás
Hunya

A pályázat konzorciumi keretek között benyújtható, melyben a Gyomaendrődi járás valamennyi településének
részvétele szükséges. A benyújtandó pályázati program összeállt, a konzorciumi megállapodás megkötése így a
program ismertében, annak elfogadását követően lehetségessé válik. A konzorciumi megállapodás mintája a
támogatási felhívás segédletei között elérhető, a konzorciumi megállapodás szintén a támogatási kérelem kötelező
melléklete.
A konzorcium vezetői feladatokat a konzorciumi partnerekkel egyeztetve Gyomaendrőd Város Önkormányzata fogja
ellátni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.
1. döntési javaslat
"Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pályázat
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumi partnerként részt kíván venni a Gyomaendrőd
Város Önkormányzata által az EFOP-1.5.3-16-os pályázati felhívásra „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben a Gyomaendrődi Járásban" címmel benyújtandó pályázatban.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatot konzorciumi formában nyújtja be a Gyomaendrődi Járás
településeivel Dévaványával, Csárdaszállással, Ecsegfalvával, és Hunyával közösen maximum 500.000.000 Ft
támogatási összegre.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a felálló Konzorcium vezetői feladatait
Gyomaendrőd Város Önkormányzata látja el.
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedüs Roland polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 04. 01.
Felelős: Hegedüs Roland
Hivatali felelős: Petényi Roland
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2. döntési javaslat
"Humán erőforrás fejlesztési terv beszerzése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pályázat
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv és mellékleteinek összeállítására
beszerzési eljárást folytatott le, mely eljárás érvényes.
A Képviselő-testület tudomásul veszi továbbá, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
beszerzési eljárás keretében a legkedvezőbb ajánlatot adó VANIN Vezetési Tanácsadó Kft. ajánlatát 14.450.000 Ft
+ Áfa összegben elfogadta.
A Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv és mellékletei költsége (14.450.000 Ft + Áfa) a pályázatban elszámolható
költség. A pályázat sikertelensége esetén a Gyomaendrőd által megelőlegezett összeg létszámarányosan
településre jutó részét – azaz 51.076 Ft-ot – Hunya Község Önkormányzata a 2017. évi költségvetésében biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 04. 01.
Felelős: Hegedüs Roland
Hivatali felelős: Petényi Roland
3. döntési javaslat
"Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - konzorciumi megállapodás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pályázat
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alább olvasható Konzorciumi megállapodást megismerte,
a benne foglaltakat jóváhagyja, felhatalmazza Hegedüs Roland polgármestert a Konzorciumi megállapodás
aláírására az alábbi tartalommal:
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatási kérelem benyújtására
1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2. pontban
megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program keretében az EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben –
kedvezményezett térségek felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a
támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.
A támogatási kérelem címe: Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Gyomaendrődi Járásban
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik az 1.
pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) megvalósításában a támogatási kérelemben
foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak:
Szervezet neve:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Postacím:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Székhely:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Azonosító szám (törzs725525
szám/cégjegyzékszám):
Adószám:
15725527-2-04
Aláírásra jogosult
Toldi Balázs
képviselője:
Szervezet neve:
Postacím:
Székhely:
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):

Dévaványa Város Önkormányzata
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
725327
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Adószám:
Aláírásra jogosult
képviselője:

15725321-2-04
Valánszki Miklós Róbert

Szervezet neve:
Postacím:
Székhely:
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):
Adószám:
Aláírásra jogosult
képviselője:

Ecsegfalva Község Önkormányzata
5515 Ecsegfalva, Fő u. 67.
5515 Ecsegfalva, Fő u. 67.
344740

Szervezet neve:
Postacím:

Hunya Község Önkormányzata

Székhely:
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):
Adószám:
Aláírásra jogosult
képviselője:
Szervezet neve:
Postacím:
Székhely:
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):
Adószám:
Aláírásra jogosult
képviselője:

15344746-2-04
Kovács Mária

5555 Hunya, Rákóczi út 19.
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
346788
15346786-2-04
Hegedüs Roland

Csárdaszállás Községi Önkormányzat
5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.
5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.
725570
15725572-2-04
Petneházi Bálint Lászlóné

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Gyomaendrőd Város Önkormányzatát (a
továbbiakban Vezető-t) választják.
3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a
alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a
támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot képviselje.
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra nézve
kötelezőnek ismerik el.
4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási kérelem támogatása
esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek.
5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban
részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási kérelem támogatása esetén az
abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt
tartalommal szerződést kötnek.
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi.
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok a
projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek.
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal
mindenben egyezőt aláírták.
Konzorcium vezetője

konzorciumi tag

konzorciumi tag

..............................................
Toldi Balázs
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

..............................................
Valánszki Miklós Róbert
Dévaványa Város
Önkormányzata

P.H.

P.H.

..............................................
Kovács Mária
Ecsegfalva Község Önkormányzata
P.H.
Aláírás dátuma:

12

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

……………………………

……………………………

konzorciumi tag

……………………………

konzorciumi tag

..............................................
Hegedüs Roland
Hunya Község Önkormányzata

..............................................
Petneházi Bálint Lászlóné
Csárdaszállás Községi Önkormányzat

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

……………………………

……………………………

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa Társulás
jövőbeni fenntartása, működtetése
Hanyecz Adrienn
Hegedüs Roland polgármester
Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A bekövetkezett jogszabályi változások miatt a Társulási Tanács 2017. február 28-i ülésén tárgyalta a Társulás
jövőbeni fenntartásának, vagy az esetleges átalakításának, megszüntetésének lehetőségeit.
A Társulási Tanács az 5/2017. (II.28.) számú határozatával arról döntött, hogy a Társulás elnöke és a Szarvas Város
címzetes főjegyzője dolgozza ki a társulás 2018. január 1. napjától történő további működtetésének vagy a
megszüntetésének feltételeit, figyelemmel a folyamatban lévő pályázatokra.
A Társulási Tanács elé terjesztett előterjesztés és döntés a mellékletben megtalálható.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi Bizottság
Döntési javaslat
"Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa Társulás jövőbeni fenntartása, működtetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ügyrendi, napirendi kérdések
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért a Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás
Társulási Tanácsa 5/2017. (II.28.) határozatával.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Tel: 66/400-140, fax: 66/210-388
e-mai 1: korosszog@szarvas.hu

KIVONAT
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa
2017. február 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa
5/2017. (ll.28.) sz. határozata

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felkéri a társulásban részt
önkormányzatok Képviselő-tcstiilctcit, hozzák meg döntésüket a Társulás jövőbeni
fenntartása, miíködtetése tárgyában a további intézkedések megtétele érdekében.

vevő

Határidő:
Felelős:

2017. április 30.
Brlás János elnök
Dr. Melis János címzetes

főjegyző

K.m.f.
Brlás János sk.
Elnök
A kivonatot hitelesíti:

f.:fc~,~f;
Jegyzőkönyvvezető

Szarvas, 2017. február 28.

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának
meghatározása
Feketéné Balogh Rita
Hegedüs Roland polgármester
Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet 20. § szabályozza az óvodai beíratás időpontját és módját:
„ 20.§ (1) Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai
beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját
megelőzően legalább harminc nappal
a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,
b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek
hiányában a helyben szokásos módon, valamint
c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a fenntartó nem
települési önkormányzat."
A Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodavezetőjével egyeztetve az óvodai beíratás időpontja a
Hunyai Óvodában: 2017. április 20. és 21.
Az óvoda fenti jogszabályi rendelkezésekre tekintettel kötelesek a beíratás időpontját legalább harminc nappal
korábban közzétenni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi Bizottság
Döntési javaslat
"A 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: közoktatás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint a Hunya Óvoda fenntartója a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) b) pontja alapján a Hunyai Óvodában a 2017/2018-as nevelési évre történő
beíratást 2017. április 20. és 21. napokra rendeli el.
A Képviselő-testület egyidejűleg felkéri a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodavezetőjét, hogy
az óvodai beiratkozás idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
20. § (1a) bekezdésének megfelelően- a helyben szokásos módon- tegye közzé.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. március 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A 2017-2018. évre tervezett közmunkaprogram ismertetése
Feketéné Balogh Rita
Hegedüs Roland polgármester
Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2017. március 1. napjától elindultak a 2017/2018 évi közfoglalkoztatási programok. A programokra benyújtott
kérelmeket elfogadták.
A mezőgazdasági programban az előző évhez hasonlóan 10 fő segédmunkás és 1 fő növénytermesztési
brigádvezető kezdte meg a munkáját. A munkaruhák, védőeszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzését március
hónapban megkezdtük.
A belvízelvezetési programban 5 fő segédmunkás és 1 fő munkaszervező kezdte meg a munkáját. Az ehhez a
programhoz szükséges eszközök beszerzése is március hónapban megkezdődtek.
A fent említett programok mellett 2017. március 1. és 2017. március 6. napjától 2 db hosszabb távú
közfoglalkoztatási programot is tudtunk indítani.
Az egyik program folytatólagosan működik, ugyanis a 2 fő foglalkoztatott képzésen vesz részt, mely előre láthatólag
2017 áprilisában fejeződik be. A sikeres vizsgákat követően OKJ bizonyítványt kapnak.
A másik hosszabb távú programban, amely 2017. március 6.- 2017. augusztus 31. napjáig tart, 4 fő segédmunkás
közfoglalkoztatottat tudtunk alkalmazni. A közfoglalkoztatottak feladatai a következők: Hunya Község Önkormányzat
Konyhájának kisegítő takarítása (1 fő), a köztemető zöldterületi karbantartása, ravatalozó takarítása (1 fő), települési
közterületeken virágágyak rendben tartása, fűnyírás, sövénynyírás, egyéb építmények, berendezések karbantartása
(2 fő).
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől Hunya Község Önkormányzata által benyújtott 2017-2018. évi Közmunka
programokkal kapcsolatos tájékoztató tudomásul vételét.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi Bizottság
Döntési javaslat
"A 2017-2018. évre tervezett közmunkaprogram ismertetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: foglalkoztatás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017.-2018. évi közmunkaprogramról szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
8. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület
2017. március 29-i ülésére
Tárgy:

Bejelentések
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