JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi
ülésén, 2005. május 13-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti
tanácskozó teremben.

Jelen vannak:

Gyenes Levente polgármester, Hajdú András képviselő, Hodruszky
Lajos, Mezey Attila alpolgármester, Murvai Lászlóné, Pató Zoltán, Sas
Zoltán, Spaits Miklós, Székely Attila képviselő

Igazoltan
távolmaradt:

Garamszegi Sándor, Garádi István, Nagy Tiborné, Szabadi László, Dr.
Tóth János képviselő

Távolmaradását
nem jelezte:

Balogh Béla, Sigmond Zsolt, Dr. Török Gábor képviselő

Tanácskozási
joggal részt vett:

Varga Ernő jegyző

Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a
rendkívüli testületi ülés határozatképes, 9 képviselő van jelen, a testületi ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Horváthné Sutus Judit vezeti.

Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendeket elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 9 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta.

Napirendek tárgyalása:
1. napirendi pont:
Útfelújítási pályázat benyújtása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
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Mezey Attila alpolgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy azért nyújtják be ezt a
pályázatot a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz is, mert olyan
információhoz jutottak, mely szerint a Pest Megyei Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott
pályázat nem fog nyerni, és azt javasolták, hogy ide is nyújtsák be. Ezen a pályázaton sajnos
csak 50%-os támogatást lehet elnyerni.
Sas Zoltán képviselő: A Toldi utca és a Petőfi-telepi buszforduló benne lesz?
Mezey Attila alpolgármester: A buszforduló elkészítését a Hoffmann Rt. felajánlotta, és
véleménye szerint a Toldi utca pedig az útfelújítási keretbe bele fog férni, ha ezek a
pályázatok sikeresek lesznek.
Hajdú András képviselő: A műszaki tartalom mit jelent?
Gyenes Levente polgármester: Ugyanaz lesz a műszaki tartalom, mint a Táncsics és a
Nefelejcs utcáknál volt. Aki egyetért a pályázat benyújtásával, szavazzon.

133/2005. (05.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács által kiírt 2005. évi, „Települési önkormányzati szilárd
Burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására” elnyerhető
Támogatásra, a „Gyömrő, Szegfű utca – Wesselényi utca
– Széchenyi utca útburkolatának felújítása” munkáira.
A beruházás összköltsége
bruttó 18.762.000,- Ft
A pályázott támogatás összege 50%
9.381.000,- Ft
A városi önkormányzat a felújítási munkákhoz 9.381.000,- Ft
önrészt biztosít (ÁFÁ-val), melyet beépített a 2005. évi költségvetésbe.
Az önkormányzat vállalja a pályázati kiírásban szereplő
eljárási költséget, mely az igényelt támogatás 1%-a.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal és folyamatos.

2. napirendi pont:
A „Gyömrő városban lévő iskolák és óvodák étkezésének biztosítása” tárgyában kiírt
egyszerűsített közbeszerzési pályázat elbírálása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kéri a szavazást a
határozati javaslatban foglaltak elfogadásáról.

3

134/2005. (05.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a „Gyömrő városban lévő iskolák és óvodák
étkezésének biztosítása” címmel kiírt egyszerűsített közbeszerzési
pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.
A beérkezett ajánlat alapján az Új Halászkert Kft-t (2230 Gyömrő,
Táncsics M. u. 35.) 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.

(Balogh Béla képviselő megérkezett. Jelenlévő képviselők száma 10 fő.)

3. napirendi pont:
„Az ivóvízminőség javítása” című pályázatot megíró cég kiválasztására kiírt egyszerű
közbeszerzési pályázat elbírálása.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kéri a szavazást a
határozati javaslatban foglaltak elfogadásáról.

135/2005. (05.13.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy az ivóvízminőség javítását célzó, pályázatot
megíró cég kiválasztására kiírt egyszerű közbeszerzési pályázatot
eredményesnek nyilvánítja.
A beérkezett ajánlatok alapján az Első Magyar Önkormányzati
Vagyon- és Adósságkezelő Rt-t (1055 Budapest, Stollár B. u. 3/a.)
nyilvánítja nyertesnek.
Felhatalmazza a polgármestert, az eredményt hirdesse ki és a
nyertes pályázóval az ivóvízminőség javítását célzó pályázat
megírásáról szóló szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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Gyenes Levente polgármester: Nagyon sajnálja, hogy a mai rendkívüli testületi ülésen az
ilyen nagy horderejű döntéseknél sok képviselő nem jelent meg, viszont a tegnapi rendkívüli
ülésen teljes létszámban meg tudtak jelenni.
Megköszöni a részvételt és a rendkívüli testületi ülést bezárja.

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

A 9/2002. (III.14.) sz., Gyömrő Város Képviselő-testülete és Szerveinek Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló rendelet 36. § (2) bekezdése szerint lehetséges
jegyzőkönyv hitelesítők közül senki sem volt jelen a rendkívüli testületi ülésen.

Varga Ernő
jegyző

