JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2011.
március 4-én, a Polgármesteri Hivatal „B” épületi polgármesteri tárgyalójában.
Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila, Hodruszky Lajos
alpolgármester. Garamszegi Sándor, Kossuth László, Sas Zoltán, Székely
Attila, Tölli László képviselő.
Távolmaradását előre
jelezte:
Spaits Miklós képviselő.
Távolmaradását előre
nem jelezte. Fábián Béla képviselő
Gáspár Krisztián képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Béres Rita aljegyző
Volcz Zoltánné testületi irodavezető
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a
testületi ülés határozatképes, 8 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. napirendi pont:
Döntés a „Gyömrő Város művelődési háza építési kivitelezési munkálatok elvégzése a
szükséges kiviteli tervek elkészítésével” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás
eredményességéről, nyertes hirdetéséről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a művelődési ház építésére
kiírt közbeszerzési eljárás nyertesével egyetért, szavazzon.
52/2011. (03. 04.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
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dönt arról, hogy a „Gyömrő városközpont fejlesztése” KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-0016
projekt megvalósítása keretében a „Gyömrő Város művelődési háza építési kivitelezési
munkálatok elvégzése a szükséges kiviteli tervek elkészítésével” tárgyában kiírt
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, az eljárás nyerteséül a
VEKTOR – BAU Építőipari Kft. – t jelöli meg.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eredményt hirdesse ki, a mellékletben
szereplő tartalmú összegzést ajánlattevők részére kézbesítse, és a pályázat
nyertesével a szerződést a támogatási megállapodás aláírását követően kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

2. napirendi pont:
Döntés a „Gyömrő Város sportcsarnokának bővítése, átépítése, felújítása tárgyú kivitelezési
munkálatok elvégzése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményességéről, nyertes
hirdetéséről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a sportcsarnokra kiírt
közbeszerzési eljárás nyertesével egyetért, szavazzon.
53/2011. (03. 04.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a „Gyömrő városközpont fejlesztése” KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-0016
projekt megvalósítása keretében a „Gyömrő Város sportcsarnokának bővítése,
átépítése, felújítása tárgyú kivitelezési munkálatok elvégzése.” tárgyában kiírt
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, az eljárás nyerteséül a
VEKTOR – BAU Építőipari Kft. – t jelöli meg.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eredményt hirdesse ki, a mellékletben
szereplő tartalmú összegzést ajánlattevők részére kézbesítse, és a pályázat
nyertesével a szerződést a támogatási megállapodás aláírását követően kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

3. napirendi pont:
Döntés a KMOP-2.1.2-09-2009-0032 azonosító számú, „Gyömrői regionális
hivatásforgalmi kerékpárút fejlesztés” című, pályázat támogatási szerződéstől való
elállásától.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a támogatási szerződéstől
való elállással egyetért, szavazzon.
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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.

4. napirendi pont:
Sas Zoltán képviselő úr önálló képviselői indítványának megtárgyalása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
(Megérkezett Fábián Béla, jelenlévő képviselők száma 9 fő)
Hodruszky Lajos alpolgármester: Javasolja, hogy a képviselői indítványt a 2011. március 17i rendkívüli Településügyi Bizottsági ülésen tárgyalja meg a bizottság és ezután kerüljön
vissza a testület elé.
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Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért, azzal, hogy a képviselői indítvány a
Településügyi Bizottság a 2011. március 17-i rendkívüli ülésén tárgyalja, szavazzon.
55/2011. (03. 04.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy Sas Zoltán képviselő úr önálló képviselői indítványát
visszaadja megtárgyalásra a Településügyi, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi
Bizottságnak.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
(Megérkezett Gáspár Krisztián, jelenlévő képviselők száma 10 fő)
Sas Zoltán képviselő: Szeretné tájékoztatni a testületet, hogy 2011. február 25-én volt egy
rendezvényük, amin több képviselő és két országgyűlési képviselő is részt vett. Vörös
Barnabás országgyűlési képviselő úr napirend utáni felszólalásában beszélt a Gyömrői
Gyilkosságról.
Kossuth László képviselő: Szó volt róla, hogy a szobrok átkerülnek a szoborparkba a március
15-i ünnepségre.
Gyenes Levente polgármester: Jövő héten átkerül a szobor, de a Petőfi szobrot nem tudják
áthelyezni, mert rossz állapotban van.
Székely Attila képviselő: Szeretettel meghív mindenkit a március 15-i kiemelt ünnepségre.
Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző
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