JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületi rendkívüli ülésén, 2009. augusztus
19-én, a Polgármesteri Hivatal „A” épületi tanácskozó termében.
Jelen vannak:

Hodruszky Lajos alpolgármester, Balogh Béla, Fábián Béla, Hajdú András,
Kanyó József, Kossuth László, Lepés Imre, Murvai Lászlóné, Pató Zoltán,
Szabó László Dezső, Szilágyi Árpád képviselő.

Távolmaradását előre
jelezte:
Gyenes Levente polgármester
Mezey Attila alpolgármester
Simon László képviselő
Spaits Miklós képviselő
Székely Attila képviselő
Távolmaradását előre
nem jelezte:
Garamszegi Sándor képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Béres Rita aljegyző
Volcz Zoltánné irodavezető
Hodruszky Lajos alpolgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a
testület határozatképes, 11 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Köszönti a képviselőket a rendkívüli testületi ülésen. Aki a
kiküldött napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselők a kiküldött napirendi pontokat 11 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadták.

Napirendi pontok tárgyalása:
1. napirendi pont:
Döntés a „Közétkezetési szolgáltatás (napi egyszeri és háromszori) elvégzése ajánlatkérő
Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti
Intézményében” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás nyerteséről.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Egy ajánlattevő adta be pályázatát, melyet a Közbeszerzési
Bírálóbizottság érvényesnek minősített, és javasolja a képviselő testületnek az Új Halászkert
Kft. nyertessé nyilvánítását. Aki ezzel egyetért, szavazzon.
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216/2009. (08. 19.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete,
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a „Közétkeztetési szolgáltatás (napi egyszeri és háromszori) elvégzése
Ajánlatkérő Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti
Intézményében” kiírt
Kbt. VI. fejezet szerinti egyszerűsített közbeszerzési
eljárást eredményesnek nyilvánítja, nyertesként
Újhalászkert Kft.-t határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy
az eredményt 2009. augusztus 24-én hirdesse ki
és a nyertesekkel, a vállalkozói
szerződést 2009. szeptember 1-én kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

2. napirendi pont:
Döntés az étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotásáról.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Kérdés, hozzászólás?
Volcz Zoltánné irodavezető: A most kiosztott anyagot az Ügyrendi és Jogi Bizottság javaslata
alapján készítették el. A rendelet szerint a mindenkori ÁFA törvény értelmében alakulnak
majd a bruttó árak.
Hodruszky Lajos alpolgármester: A rendeletet azért így határozták meg, hogyha esetleg az
ÁFA mértéke változna, akkor a mindenkori ÁFÁ-nak megfelelően automatikusan változzon
az étkezés térítési díja.
Volcz Zoltánné irodavezető: Az Új Halászkert Kft. most olcsóbb ajánlatot adott be, mint az
előző eljárás keretében. Háromszori étkezésnél 150, egyszeri étkezésnél kb. 100-120
gyermeket jelent a feladat ellátása. Ezután az önkormányzatnak a Weöres Sándor Általános
Iskolába járó és étkező gyermekek után magasabb támogatást kell adni, mint a máshol étkező
gyermekeknél. Kissné Páska Andrea pénzügyi irodavezető kiszámolta, hogy ez az
önkormányzatnak egy évben 2-2,5 millió forint többletköltséget jelent.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Olyan lesz, mintha havi 200.000,- forintért bérelné az
önkormányzat az Új Halászkert Kft-től a helyiséget, ahol a gyermekek étkeztetése folyik, és
itt személyzet, mosogatás, járulékos költség (pl.: szalvéta), takarítás is van.
Volcz Zoltánné irodavezető: Ha jövőre megépítik a Weöres iskolába az ebédlőt, akkor az, az
intézmény költségvetésében többlet kiadásokat fog jelenteni. A jelenlegi helyzetben az
intézmény költségvetését a többletkiadás miatt nem kell módosítani.
(Megérkezett Garamszegi Sándor, jelenlévő képviselők száma 12 fő).
Béres Rita aljegyző: A két költség kompenzálja egymást és nem fog az önkormányzatnak
többlet költséget jelenteni a feladat ellátása.
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Volcz Zoltánné irodavezető: 2,5 millió forint kb. 1,5 embernek az éves bérköltsége és ebben
az összegben még nincs benne egyéb kiadás, ami egy konyha és egy ebédlő üzemeltetéséhez
tartozik.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Számolni kell azzal, hogy az új funkciók kialakítása után
ennél az intézménynél megnövekednek a költségek.
Aki a Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslata alapján elkészített rendelettervezetet elfogadja,
szavazzon.

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotta a
23/2009. sz. rendeletét
az étkezési térítési díjakról.
Volcz Zoltánné irodavezető: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy fél kilenckor kezdődik
egy megbeszélés a Junior Kft. és az intézményvezetők részvételével. A Junior Kft. szeretettel
várja a képviselőket és az intézményvezetőket a Péteriben nemrég megépített konyhájába,
ahol a Gyömrőieknek is főzni fog. Egy tájékoztató levelet küldd arról, hogy melyik az, az
időpont, amikor ezt a konyhalátogatást meg tudják tartani.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

