JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi
ülésén, 2005. szeptember 23-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti
tanácskozó teremben.

Jelen vannak:

Gyenes Levente polgármester, Balogh Béla, Garamszegi Sándor, Garádi
István, Hajdú András képviselő, Hodruszky Lajos, Mezey Attila
alpolgármester, Murvai Lászlóné, Pató Zoltán, Spaits Miklós, Székely
Attila, Dr. Tóth János képviselő

Távolmaradását
nem jelezte:

Tanácskozási
joggal részt vett:

Nagy Tiborné, Sas Zoltán, Sigmond Zsolt, Szabadi László, Dr. Török
Gábor képviselő

Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné főtanácsos

Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a
rendkívüli testületi ülés határozatképes, 12 képviselő van jelen, a testületi ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Horváthné Sutus Judit vezeti.

Gyenes Levente polgármester: A napirendekkel kapcsolatban van-e kérdés? Amennyiben
nincs, aki a kiküldött napirendeket elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 12 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta.

Napirendek tárgyalása:
1. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő, József Attila utca teljes felületének felújítására kiírt közbeszerzési
felhívásra beadott ajánlatokról.
Gyenes Levente polgármester: Felkéri Mezey Attila alpolgármestert, ismertesse a
közbeszerzési bíráló bizottság javaslatát.

2
Mezey Attila alpolgármester: A mai napon 8.00 óra volt a pályázat beadási határideje. A
megjelölt időpontig három ajánlat érkezett, a pályázatok bontását a közbeszerzési bíráló
bizottság elvégezte. Az ajánlattevők közül a MOBILTRANS Kft. bruttó 17.400.000,- Ft-os
áron, a VIA 2002 Kft. bruttó 17.050.600,- Ft-os áron, a STRABAG Rt. pedig bruttó
15.420.000,- Ft-os áron vállalja a kivitelezést az ajánlati felhívásban megjelölt műszaki
tartalommal. A legkedvezőbb ajánlatot a STRABAG Rt. tette. A bíráló bizottság a tartalmi és
formai bírálatot követően egyhangúlag a STRABAG Rt-t javasolja egyedüli nyertesnek
nyilvánítani.
Gyenes Levente polgármester: Aki a bíráló bizottság javaslata alapján egyetért a STRABAG
Rt. nyertessé nyilvánításával, szavazzon.

264/2005. (09.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
döntött arról, hogy a „Gyömrő, József Attila utca teljes
felületének felújítása kettő rétegben MULTIMAC 0/8
típusú iszapbevonattal, szükséges előkészítő munkákkal”
tárgyú egyszerű közbeszerzési pályázati eljárást
eredményesnek nyilvánítja.
A beérkezett ajánlatok közül a STRABAG Rt.
Bitunova Multimac Főépítésvezetőséget
(1135 Budapest, Szegedi út 35-37.)
nyilvánítja nyertesnek.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eredményt
hirdesse ki és a nyertes pályázóval a kivitelezésre
szóló szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

2. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő, Széchenyi és Wesselényi utca teljes felületének felújítására kiírt
közbeszerzési felhívásra beadott ajánlatokról.
Gyenes Levente polgármester: Felkéri Mezey Attila alpolgármestert, ismertesse a
közbeszerzési bíráló bizottság javaslatát.
Mezey Attila alpolgármester: A megadott határidőig egy ajánlat sem érkezett. Tájékoztatja a
testületet, hogy tegnap telefonon kapott értesítést arról, hogy a Pro-Régió forráshiány miatt a
beadott pályázatot elutasította.
Hajdú András képviselő: Akkor ez a két utca ki fog maradni?
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Mezey Attila alpolgármester: A kátyúzást el fogják végezni, viszont a teljes útburkolat
felújítás nem történik meg. Jövőre megpróbálnak újrapályázni.
Gyenes Levente polgármester: A Kht. végig fogja kátyúzni ezeket az utcákat. Amennyiben
egyéb kérdés nincs, a napirend tárgyalását lezárja.

3. napirendi pont:
Döntés a Gyömrő, Simon Mihály tér körbevezető útján és a Kálvin utca Simon Mihály
tértől Dózsa György útig terjedő szakaszán útépítési munkálatok kivitelezésére kiírt
közbeszerzési felhívásra beadott ajánlatokról.
Gyenes Levente polgármester: Felkéri Mezey Attila alpolgármestert, ismertesse a
közbeszerzési bíráló bizottság javaslatát.
Mezey Attila alpolgármester: A beadási határidőig három pályázat érkezett. Az ajánlattevők
közül a Rak-Visz-Tol Kft. bruttó 17.153.951,- Ft-os áron, a Földvárgép Kft. bruttó
16.678.808,- Ft-os áron, a Hoffmann Építőipari Rt. pedig bruttó 16.034.354,- Ft-os áron
vállalja a kivitelezést a pályázati felhívásban megjelölt műszaki tartalommal. A legkedvezőbb
ajánlatot a Hoffmann Rt. tette. A bíráló bizottság egyhangúlag a Hoffmann Rt-t javasolja
egyedüli nyertesnek nyilvánítani.
Gyenes Levente polgármester: Aki a bíráló bizottság javaslata alapján egyetért a Hoffmann
Építőipari Rt. nyertessé nyilvánításával, szavazzon.
Garádi István képviselő: Nem kíván részt venni a szavazásban.

265/2005. (09.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
döntött arról, hogy a „Gyömrő, Simon Mihály tér körbevezető útján
és a hozzá csatlakozó Kálvin utca Simon Mihály tértől Dózsa György
útig terjedő szakaszán útépítési munkálatok kivitelezése”
tárgyú egyszerű közbeszerzési pályázati eljárást
eredményesnek nyilvánítja.
A beérkezett ajánlatok közül a Hoffmann Építőipari Rt-t
(8000 Székesfehérvár, Berényi u. 13.)
nyilvánítja nyertesnek.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eredményt
hirdesse ki és a nyertes pályázóval a kivitelezésre
szóló szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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(Garádi István képviselő nem vett részt a szavazásban.)
(Sigmond Zsolt képviselő megérkezett. Jelenlévő képviselők száma 13 fő.)

4. napirendi pont:
Döntés a „NŐ-nek az Esélyek!” HEFOP-4.2.1.-P.-2004-10-0066/4.0 jelű pályázat
teljesítésének jogi felügyelete, az ezzel kapcsolatos jogászi tevékenységek elvégzésére
kiírt közbeszerzési felhívásra beadott ajánlatokról.
Gyenes Levente polgármester: Felkéri Mezey Attila alpolgármestert, ismertesse a
közbeszerzési bíráló bizottság javaslatát.
Mezey Attila alpolgármester: A beadási határidőig három ajánlat érkezett. Dr. Loncsár István
ügyvéd havi bruttó 250.000,- Ft-ért, dr. Éberhardt Gusztáv ügyvéd havi bruttó 200.000,- Ftért, dr. Borda Katalin ügyvéd pedig havi bruttó 175.000,- Ft-ért vállalja a jogi felügyeletet.
Mindhárom pályázat mind formailag, mind tartalmilag megfelel a kiírásnak. A legkedvezőbb
ajánlatot dr. Borda Katalin ügyvéd tette. A bíráló bizottság egyhangúlag dr. Borda Katalint
javasolja nyertessé nyilvánítani.
Hajdú András képviselő: Hány hónapra szól a megbízása?
Mezey Attila alpolgármester: 18 hónapra, október 1-től.
Gyenes Levente polgármester: Egyéb kérdés?
(Dr. Török Gábor képviselő megérkezett. Jelenlévő képviselők száma 14 fő.)
Dr. Tóth János képviselő: Ezt a napirendet már korábban is szerette volna levetetni a
napirendről. Az egésszel nem ért egyet. Mindhármuknak az a véleménye, hogy kicsit túlzottan
sok pénzt tapsolnak el ezzel, több mint 30 millió Ft ez az összeg.
Gyenes Levente polgármester: Volt egy beadott EU-s pályázat, amely számításokon alapult,
azt adták be. Testület döntött arról, hogy beadják azt a pályázatot, és minden testületi tagnak
megvolt az a lehetősége, hogy a pályázatba betekintsen.
Dr. Tóth János képviselő: Nem kapott tájékoztatást erről a pályázatról.
Gyenes Levente polgármester: A testületi irodán meg lehetett volna nézni ezt a pályázatot.
Volt, aki élt is ezzel a lehetőséggel. A pályázatíró cég, akivel leszerződtek a pályázat
elkészítésére, olyan pályázatot készített, amivel nyertek is. Mivel ez egy EU-s pályázat,
szigorúan ellenőrzik azt, hogy amiket leírtak a pályázatban, azokat úgy is hajtották-e végre. A
lényeg az akkor is az, hogy a város gyarapodjon, és ezzel a város gyarapodik. Ha ezt a
pályázatot nem adták volna be, és nem lennének ezek a felesleges pénzszórások – amit ő is
feleslegesnek tart –, akkor nem is épülne bölcsőde, de ha pénzeket kell kifizetni azért, hogy
legyen egy szép, új bölcsődéje a városnak, akkor azt a pénzt ki kell fizetni. Ha így működik a
világ, akkor ehhez alkalmazkodni kell.
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Garádi István képviselő: Igaza van polgármester úrnak. Számos településen hasonló
szituációkat él át és látja, hogy majdhogynem felesleges pénzeket szórnak ki az
önkormányzatok. Így működik a rendszer, ezt tudomásul kell venni.
Gyenes Levente polgármester: A következő EU-s pályázatnál meg fogják nézni ezt a
pályázatot, hogyan teljesítette az önkormányzat. Aki a bíráló bizottság javaslata alapján
egyetért a Dr. Borda Katalin Ügyvédi Iroda nyertessé nyilvánításával, szavazzon.

266/2005. (09.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a „Gyömrő Város Önkormányzata által elnyert
pályázat („NŐ-nek az Esélyek!” HEFOP-4.2.1.-P.-2004-10-0066/4.0)
teljesítésének jogi felügyelete, az ezzel kapcsolatos jogászi
tevékenységek elvégzése” tárgyú egyszerű közbeszerzési
pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.
A beérkezett ajánlatok közül a Dr. Borda Katalin Ügyvédi
Irodát (1108 Budapest, Gyömrői út 140.)
nyilvánítja nyertesnek.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eredményt
hirdesse ki és a nyertes pályázóval a szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

5. napirendi pont:
Döntés a „NŐ-nek az Esélyek!” HEFOP-4.2.1.-P.-2004-10-0066/4.0 jelű pályázat
teljesítésével kapcsolatos monitoring tevékenység ellátására kiírt közbeszerzési
felhívásra beadott ajánlatokról.
Gyenes Levente polgármester: Felkéri Mezey Attila alpolgármestert, ismertesse a
közbeszerzési bíráló bizottság javaslatát.
Mezey Attila alpolgármester: A megjelölt határidőig három ajánlat érkezett. Az ajánlattevők
közül a Loanno Kft. havi bruttó 250.000,- Ft-ért, a Jonagold 2000 Bt. havi bruttó 200.000,Ft-ért, az EU-REAL Kft. pedig havi bruttó 180.000,- Ft-ért vállalja a monitoring tevékenység
ellátását. A bíráló bizottság elvégezte a pályázatok formai és tartalmi vizsgálatát, és
egyhangúlag az EU-REAL Kft-t javasolja nyertessé nyilvánítani.
Gyenes Levente polgármester: Aki a bíráló bizottság javaslata alapján egyetért az EU-REAL
Kft. nyertessé nyilvánításával, szavazzon.
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267/2005. (09.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a „Gyömrő Város Önkormányzata által elnyert
pályázat („NŐ-nek az Esélyek!” HEFOP-4.2.1.-P.-2004-10-0066/4.0)
teljesítésével kapcsolatos monitoring tevékenység ellátása” tárgyú
egyszerű közbeszerzési pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.
A beérkezett ajánlatok közül az EU-REAL Ingatlanforgalmazó
Ker. és Szolg. Kft-t (1055 Budapest, Szent István krt. 1.)
nyilvánítja nyertesnek.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eredményt
hirdesse ki és a nyertes pályázóval a szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

6. napirendi pont:
Döntés a „NŐ-nek az Esélyek!” HEFOP-4.2.1.-P.-2004-10-0066/4.0 jelű pályázat
teljesítésével kapcsolatos számviteli tevékenységek ellátására kiírt közbeszerzési
felhívásra beadott ajánlatokról.
Gyenes Levente polgármester: Felkéri Mezey Attila alpolgármestert, ismertesse a
közbeszerzési bíráló bizottság javaslatát.
Mezey Attila alpolgármester: A beadási határidőig három pályázat érkezett. Az ajánlattevők
közül a Loanno Kft. havi bruttó 230.000,- Ft-ért, az EU-REAL Kft. havi bruttó 200.000,- Ftért, a Jonagold 2000 Bt. pedig havi bruttó 175.000,- Ft-ért vállalja a számviteli tevékenységek
ellátását. A bíráló bizottság a pályázatok formai és tartalmi véleményezését elvégezte, és
egyhangúlag a Jonagold-2000 Bt-t javasolja nyertessé nyilvánítani.
Gyenes Levente polgármester: Aki a bíráló bizottság javaslata alapján egyetért a Jonagold
2000 Bt. nyertessé nyilvánításával, szavazzon.

268/2005. (09.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a „Gyömrő Város Önkormányzata által elnyert
pályázat („NŐ-nek az Esélyek!” HEFOP-4.2.1.-P.-2004-10-0066/4.0)
teljesítésével kapcsolatos számviteli tevékenységek ellátása” tárgyú
egyszerű közbeszerzési pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.
A beérkezett ajánlatok közül a Jonagold 2000 Bt-t
(1024 Budapest, Ezredes u. 7/b.)
nyilvánítja nyertesnek.
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eredményt
hirdesse ki és a nyertes pályázóval a szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

7. napirendi pont:
Tag delegálása a Gyömrő Centrál Kft. felügyelő bizottságába.
Gyenes Levente polgármester: Korábbi testületi ülésen Dr. Tóth János képviselő felvetette,
hogy a Gyömrő Centrál Kft-be az önkormányzat delegáljon tagot. Tekintettel arra, hogy az
egész projektet Sigmond Zsolt képviselő vitte végig, őt javasolja a felügyelő bizottságba
delegálni.
Dr. Tóth János képviselő: Nem azt javasolja, hogy delegáljanak tagot, hanem azt, hogy létre
kell hozni a felügyelő bizottságot. A kettő között lényeges különbség van. Létre lett hozva a
felügyelő bizottság?
Gyenes Levente polgármester: Ezt a kérést elmondta Borsitzky úrnak, aki azt mondta, hogy
létrehozza a felügyelő bizottságot, a testület pedig tegyen javaslatot, kit delegál a felügyelő
bizottságba.
Dr. Tóth János képviselő: Ezt az ügyet jogilag végig kell futtatni.
Gyenes Levente polgármester: Ez már a kft. vezetésének a dolga, nem pedig az
önkormányzaté.
Garádi István képviselő: A felügyelő bizottságba önkormányzati képviselőt nem lehet
delegálni. Dr. Tiba Zsolt, Budapest főváros főjegyzője ezzel kapcsolatban azt a tájékoztatást
adta, hogy csak külső személy lehet felügyelő bizottsági tag olyan kft-ben, amelyben az
önkormányzat tulajdoni hányaddal rendelkezik.
Mezey Attila alpolgármester: Ebben az ügyben a Kiss-Tápay-Viszlói Ügyvédi Iroda
egyeztetett a Pest Megyei Közigazgatási Hivatallal, melynek értelmében akár képviselő, akár
a polgármester úr is lehet tagja felügyelő bizottságnak. Ebből kifolyólag a vízmű felügyelő
bizottságában is vannak képviselők.
Dr. Tóth János képviselő: A Gt. szerint képviselő vezető testületnek nem lehet tagja, és a Gt.
a felügyelő bizottságot nem minősíti vezető testületnek, tehát ha így értelmezik, akkor lehet
tagja képviselő. Viszont a Gt. nevesíti, hogy kuratórium elnöke nem lehet képviselő.
Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Gyömrő Centrál Kft. felügyelő
bizottságába Sigmond Zsolt képviselőt delegálják, szavazzon.
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269/2005. (09.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Gyömrő Centrál Kft-be a megalakított felügyelő bizottságba tagként
Sigmond Zsoltot delegálja.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt és a rendkívüli testületi ülést bezárja.

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Dr. Tóth János
Ügyrendi és Jogi Biz. elnöke
jkv. hitelesítő

Varga Ernő
jegyző

