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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 
 
 
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 4-én megtartott 
rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
/Kihagyva a kihagyandók/ 
 
 
Tárgy:  Döntés a KMOP-2.1.2-09-2009-0032 azonosító számú, „Gyömrői regionális 

hivatásforgalmi kerékpárút fejlesztés” című, pályázat támogatási szerződéstől 
való elállásától. 

 
54/2011. (03. 04.) sz. önkormányzati határozat: 

 
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete 

8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
dönt arról, hogy: 

 
A Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Kft., mint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogató képviseletében eljáró 
közreműködő szervezet felé a KMOP-2.1.2-09-2009-0032 azonosító számú, „Gyömrői 
regionális hivatásforgalmi kerékpárút fejlesztés” című, támogatási szerződéstől való 
elállását bejelenti. 
 
Indokaink: Az MNV Zrt. tulajdonosi hozzájárulása kiadásának késedelme miatt a projekt 
előkészítése csak több hónap csúszással kezdődhetett meg.  A közbeszerzési eljárásban részt 
vevő 12 ajánlattevő által benyújtott ajánlatok értékelése során nyilvánvalóvá vált, hogy a 
projekt 2009-es költségvetése jelentősen alultervezett volt, a közbeszerzési eljárással érintett 
kivitelezési munkákra 240.148.200,- Ft fedezet került betervezésre, azonban ezt, illetve a 
projekt teljes tervezett összköltségét (303.714.155,- Ft) a legalacsonyabb ajánlat 
(324.996.613,- Ft) is jelentősen meghaladta (az ajánlatok átlagos értéke 440.965.553,- Ft 
volt). Az ajánlattevők jelezték, hogy várható pótmunkák szükségessége is, akár 50-100 Millió 
forint értékben is. Az Önkormányzatnak nincs lehetősége arra, hogy az eredetileg tervezett 
ráfordításhoz képest legalább 100-150 Millió forint összegben többletforrás biztosítson.  
A közbeszerzési eljárásban tett ajánlatok értékelése, az ajánlattevők nyilatkozatai szerint a 
jelentős költségnövekedést egyrészről a tervek elkészítése és az eredeti költségvetés 
összeállítása óta eltelt hosszú idő, másrészről az időközbeni szabvány és előírás-változások, 
valamint harmadrészről a tervek egyes hiányosságai, pontatlanságai (különösen a várható 
pótmunkák vonatkozásában) okozták. 
Az Önkormányzat a támogatási szerződés teljesítését a szerződéskötést követően, az 
Önkormányzatra nézve fel nem róható okokból beállott körülmények miatt nem tudja, az 
Önkormányzat működéséért, gazdálkodásáért és egyéb fejlesztési projektjeink 
megvalósításáért való felelőssége mellett, vállalni. 
 



Felelős: polgármester 
Hat. idő: azonnal és folyamatos. 

 
 

/Gyenes Levente/ s.k. /Varga Ernő/ s.k. 
 polgármester jegyző 
 
 
A kiadvány hiteléül: 
Gyömrő, 2011. március 9. 
 
 
 
Egervári Judit 
jegyzőkönyvvezető 
 


