JEGYZŐKÖNYV

Készült Gyömrő Város Önkormányzatának rendkívüli testületi ülésén, 2009. május 5-én, a
Polgármesteri Hivatal „A” épületi tanácskozó termében.

Jelen vannak:

Gyenes Levente polgármester. Mezey Attila, Hodruszky Lajos
alpolgármester. Balogh Béla, Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Hajdú
András, Kanyó József, Kossuth László, Lepés Imre, Pató Zoltán, Spaits
Miklós, Szabó László Dezső, Székely Attila, Szilágyi Árpád képviselő.

Távolmaradását előre
jelezte:
Murvai Lászlóné képviselő
Simon László képviselő

Hivatal részéről
megjelent:

Béres Rita aljegyző
Volcz Zoltánné vezető főtanácsos

Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a
testület határozatképes, 15 képviselő van jelen, a testületi ülést megnyitja.

A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.

Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontot elfogadja, szavazzon.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület a kiküldött napirendi pontot 15 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

1. napirendi pont:
Döntés a „Gyömrő városban lévő iskolák és óvodák, valamint nyugdíjas klub étkezésének
biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetéséről.
Gyenes Levente polgármester: A mostani előterjesztés a képviselő-testület legutóbbi testületi
ülésén meghozott 82/2009. (04. 28.) sz. határozatban meghozott döntés alapján került
összeállításra. A maga részéről ezt a döntést nem tudja támogatni, ezért megszavazni sem
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fogja. A mellékletben szereplő szakértői anyag tartalmazza az összes törvényes körülményt.
Ezek ismeretében a képviselő-testület döntsön belátása szerint. Az érvénytelenség indokára
nem tud javaslatot tenni. Kérdés, hozzászólás?
Spaits Miklós képviselő: Lenne egy módosító javaslata. A kipontozott rész helyére ne
kerüljön szöveg, és az alapján szót töröljék a határozati javaslatból, így az marad, hogy a
közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
Béres Rita aljegyző: Ismételten törvényességi észrevételt kíván tenni. Felhívja a Képviselőtestület figyelmét, hogy a Kbt. szabályozásának megfelelően történt az eljárás kiírása és
lefolytatása. Két érvényes pályázat érkezett, az eredményhirdetés az ajánlatkérő feladata. Az
ajánlatkérőt a jogszabály korlátok közé szorítja, az eredménytelenség kihirdetése
közbeszerzés-jogi szempontból jogszabály sértő. Az eredménytelennek nyilvánítás egyéb
szankciókat is maga után vonhat, melyet a Képviselő-testület, mint ajánlattevő, döntés
meghozatalával vállal.
Gyenes Levente polgármester: Aki a módosított határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület Spaits Miklós képviselő úr módosító indítványát 15
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Gyenes Levente polgármester: Aki a módosított határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

100/2009. (05. 05.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete,
12 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a „Gyömrő városban lévő iskolák és óvodák,
valamint nyugdíjas klub étkezésének biztosítása” tárgyában kiírt
Kbt. IV. fejezet szerinti egyszerűsített közbeszerzési
eljárásban a Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslatát nem hagyja jóvá.
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
Utasítja a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás 2009. május 6-án
12.30 órakor megtartott eredményhirdetésén a fenti tárgyú
közbeszerzési eljárást eredménytelennek hirdesse ki.
Utasítja továbbá a polgármestert, hogy Gyömrő városban lévő iskolák
és óvodák, valamint nyugdíjas klub étkezésének biztosítására új
közbeszerzési pályázatot írjon ki, folytassa le, a közbeszerzési törvény,
és az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat
rendelkezéseinek megfelelően.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt, a testületi ülést bezárja.
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K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

