JEGYZŐKÖNYV

Készült Gyömrő Város Önkormányzatának rendkívüli testületi ülésén, 2008. augusztus 15én, 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, Kossuth László, Pató Zoltán, Simon László, Szabó László
Dezső, Székely Attila, Szilágyi Árpád.

Távolmaradását
előre nem jelezte: Kanyó József képviselő
Lepés Imre képviselő
Murvai Lászlóné képviselő
Spaits Miklós képviselő

Hivatal részéről
megjelent:

Béres Rita aljegyző

Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a
testület határozatképes, 13 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.

A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.

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

Megállapítja, hogy a képviselők 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadták a kiküldött
napirendi pontokat.

Napirendek tárgyalása:

1. napirendi pont:
Gyömrő Város Önkormányzata által a Bajcsy-Zsilinszky u. 34. és a Széchenyi utca 12. szám
alatti ingatlanon megvalósítandó társasház építtetésre kiírt közbeszerzési eljárás
eredményéről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
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Hajdú András képviselő: Meg tudja azt valaki mondani, hogy mennyi az épületek bruttó
alapterülete, mert a költségvetésben 60-60 millió forint van betervezve? Megépíthető-e ez
ennyi pénzből, a teljes műszaki tartalommal? Benne van-e a pénzben a kerítésépítés, az
udvarrendezés és az ároképítés? Várható néhány póttétel a munkálatok folyamán?
Gyenes Levente polgármester: A kerítés építés, udvarrendezés és ároképítés nincs benne a
beadott anyagokba, mivel ezeket a munkálatokat a kht. fogja elvégezni és póttételek sem
várhatók.
Hajdú András képviselő: Ez a közbeszerzés meghívásos, vagy nyílt eljárás volt?
Gyenes Levente polgármester: Ez a közbeszerzési eljárás meghívásos pályázattal zajlott. A
műszaki iroda összeállított egy listát azok közül a cégek közül, akik már dolgoztak Gyömrőn
és azokat hívták meg.
Hajdú András képviselő: A pályázók tudták, hogy nyílt közbeszerzési eljárásról volt szó és,
hogy mennyi az értékhatár?
Gyenes Levente polgármester: Minden cég tudta, hogy nyílt közbeszerzési eljárásról van szó,
az értékhatárt pedig törvény szabályozza.
Simon László képviselő: Kérjenek garanciát a cégektől, hogy nem adhat be pótköltségvetést.
Gyenes Levente polgármester: A törvény előírja, hogy nyílt közbeszerzési eljárásnál nem
adhatnak be pótköltségvetést. Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Bajcsy-Zsilinszky u.
34. szám alatt megvalósuló társasházépítés győzteséül az RDD Kft-t elfogadja, szavazzon.

155/2008. (08. 15.). sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Gyömrő, Bajcsy-Zsilinszky u. 34. szám alatt
megvalósítandó társasházépítésre kiírt Kbt. 299. § (1) bek. b. pontja
szerinti közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
Az eljárás győzteséül a RDD Kft-t jelöli meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattevők
részére a Kbt. előírásainak megfelelő tartalmú és
formájú értesítést küldje meg, és a kivitelezővel a vállalkozói
szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Széchenyi u. 12. szám alatt
megvalósuló társasházépítés győzteséül a Vector-Bau Kft-t elfogadja, szavazzon.

156/2008. (08. 15.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Gyömrő, Széchenyi u. 12. szám alatt
megvalósítandó társasházépítésre kiírt Kbt. 299. § (1) bek. b. pontja
szerinti közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
Az eljárás győzteséül a Vector-Bau Kft-t jelöli meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattevők
részére a Kbt. előírásainak megfelelő tartalmú és
formájú értesítést küldje meg, és a kivitelezővel a vállalkozói
szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

2. napirendi pont:
Döntés a KMOP-2008-4.5.1 a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztésére” pályázat benyújtásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a pályázat benyújtásával
egyetért, szavazzon.
157/2008. (08. 15.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozat hozta:
1. Támogatja, hogy a Vecsés és Környéke időskorúak nappali ellátására
Mikrotérségi Intézményi Társulás, mint intézmény fenntartó
pályázatot nyújtson be a KMOP-2008-4.5.1 a „ Szociális alapszolgáltatások
és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésére”
kiírt pályázatra.
2. A nyertes pályázat esetében a gyömrői fejlesztésre eső összeg
10.000.000,- forint, melynek megvalósulásához szükséges 1.000.000,- forint
önrészt az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet
általános tartalékok sorában tervezi.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a pályázat benyújtásával
egyetért, szavazzon.

158/2008. (08. 15.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testülete
13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy támogatja a Gyömrő és Környéke Támogató Szolgálat,
Házi Segítségnyújtás, Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás, Mikrotérségi
Intézményi Társulás, mint intézmény fenntartó (GESZTOR)
pályázatot nyújtson be a támogató szolgáltatás működési támogatására
(finanszírozására) kiírt pályázaton.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Béres Rita
aljegyző

