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Litér Község Onkormányzalának Képviselő-testülete és Bizottsága 2021 . 1 1.1 1,

,, M un kag ép bes ZerZé s e "

Tisztelt Polgúrmesrcr Úr !
Tisztelt Bizottsdgi Tug o k!
Tiszte lt Képv is el ő-t est ü I eí !

Litér Község Önkormányzata a 2005|2020.(XII.24.) Kormányhatározat alapján a

településüzemeltetési feladatainak támogatása alcím elnevezésű előirányzat terhóre
15 miltió forint vissza nem térítendő támogatásban részesüIt munkagépbeszerzés
megvalósítása érdekében, amelyhez az önkormányzat a 2021, évi költségvetésében
további 8 millió forint saját fbrrást biztosításáról határozott.

A Pénzügy| Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság és a Képviselő-testület több
alkalommal is napirendre tűzte a munkagép beszerzés ügyét, de a munkagép beszerzése
mindezidáig nem valósult meg, nincsen folyamatban beszerzési eljárás. A tárgyban hozott
bi zottsági és képvi selő-testületi határozatokat mellékelve csatolj uk.

Táiékoztatom Önöket és egyúttal felhívom a figyelmüket arra a tényre, hogy a

Belügyminisztérium, mint Támogató áItal kiadott, 2020. december 30. nap.ján kelt
BMÖGFi1136-112020. iktatószámú Támogatói Okirat 21.) pontia szerint a támogatás
pénzügyi felhasználásának határideje . napja. amely határidőig fel
nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

Figyelemmel a pénzügyi felhasználási határidőre és a munkagép beszerzését illetően
eddig lefolytatott eredménytelen bizottsági és képviselő-testületi tárgyalásokra,
egyeztetésekre, a hivatal kérelemmel lordult a Támogató t-elé a támogatás t-elhasználási
határidő 90 nappal (2022.03.31.) töfténő meghosszabbítása tárgyában. A kérelmet a
Támogató 2021.10.25. napon érkeztette, válasz - sem támogató, sem elutasító
mindezidáig nem érkezett, amely alapján a hatályos pénzügyi í'elhasználási
határidő 2021 .12.31 . napja.

Varga Mihály polgármester Úr 2021.1 1.04. napon összeállította és véleményezésre küldte
a Képviselő-testület tagiainak az általa javasolt beszerzendő kotró-rakodó munkagép
múiszaki minimumkövetelménl,ét a melléklet szerinti tartalommal. A beérkező képviselői
vélemények többsége nem támogatja ezen tarlalmú munkagép beszerzését.

Annak érdekében, hogy a településünk a közterületek karbantartásához. közpark. iárdák,
.iárcia rnelletti zöldterületek. enlékhelyek f-enntarlásához, gondozásához,, a csapadékr,íz
civezctő árkok tisztításához. útkarbantartási munkálatokhoz és a településüzenreltetési
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feladatokhoz kapcsolódóan megítélt 15 millió Ft összegű támogatást ne veszítse el,

javaslom a következő döntések azonnali meghozatalát:

1) a munkagép beszerzéséhez rendelkezésre álló fedezet megállapítása.

2 ) a beszetzendő munkagép műszaki minimum követelményeinek megállapítása,

3) a műszaki követelmény lapján indikatív árajánlatok bekérése 2021. nov. lS-ig,
4) kőzbeszerzési értékhatár (nettó 15 millió Ft) feletti beszerzés esetén közbeszerzési

szaktanácsadó megbízása. Dr. Horváth Klaudia felelős akkreditált közbeszerzési

szaktanácsadő az eliárás lefblytatását mindösszesen bruttó 882300 Ft ellenéberr

r,állalja (munkadíj: 450 000 Ft + ÁFA, EKI{ rendszerhasználati díj 50 800 I"t.

hirdetmérryi diiak: 260 000 Ft).

5) a közbeszerzési eliáráshoz kapcsolódóan közbeszerzési munkacsoport és az

aiánlatok értékelésére bírátó bizottság létrehozása, amelyeknek vezetőie, elnöke

Bencze F,va legyző, tagja Némethyné Brand .Túlia pénzügyi csoportvezető, a műszaki-

szakmai, településüzerrreltetési ismeretekke1 rendelkező tag!aira pedig kérem

iavaslatukat. Az előkészítő munkákat Dr. Gyurika lstván egyetemi docens.

önkormányzati képviselő segíti nrűszaki ismereteivel.

ő) a közbeszerzési ajánlati fethívás jóváhagyása2021. nov.18-án.

7) a.iánlati felhívás, hirdetmény közzététele"

S) aiánlatok beérkezését követően bíráló bizottság ülése,

9) szállító kiválasztása. az eljárást lezárő döntés meghozatala az eljárásrend alapján

1ehetőség szerinti 2021 . november hónapban Képviselő-testiileti ülósen.

A fenti menetrenddel biztosítható a hatályos Támogatói Okirat alapján az előírt határidőre

történő beszerzés és a támogatás pénzügyi t'elhasználása, ellenkező esetben a t'el nem

használt támogatást vissza kell flzetni a központi költségvetésbe.

Kérem Onóket, hogv .ielen Jblhívásontban foglaltak alapján. a. mttnkagép beszerzését

il l etően dönteni szíveskedi ene k !

Mellékletek:
. Támogatói okirat BMÖGF/1 136-I12020.,
. Munkagép beszerzésével kapcsolatos PGTB és KT-határozatok 2021,. év,
. Kotró-rakodó munkagép műszaki követelmények Varga Mihály 2021.11.04.,
. Településüzemeltetósi feladatok, dolgozók, gépek nyilvántartása.

Litéro 202l. november 9.

p.h.
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-_ Bencze Eva

Iegyző
Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
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