JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi
ülésén, 2005. március 7-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti
tanácskozó teremben.

Jelen vannak:

Gyenes Levente polgármester, Balogh Béla, Garamszegi Sándor, Hajdú
András képviselő, Hodruszky Lajos, Mezey Attila alpolgármester, Murvai
Lászlóné, Nagy Tiborné, Pató Zoltán, Sas Zoltán, Sigmond Zsolt, Székely
Attila, Dr. Tóth János képviselő.

Igazoltan
távolmaradt:

Távolmaradását
nem jelezte:

Szabadi László képviselő

Garádi István képviselő
Spaits Miklós képviselő

Tanácskozási
joggal részt vett:

Varga Ernő jegyző

Hivatal részéről
megjelent:

Volcz Zoltánné oktatásügyi főtanácsos

Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a
rendkívüli testületi ülés határozatképes, 14 képviselő van jelen, a testületi ülést megnyitja.

A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.

Gyenes Levente polgármester: A kiküldött napirendekkel kapcsolatban van-e kérdés, javaslat?
Nincs.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a naprendi pontokat 14 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta.
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Napirendek tárgyalása:

1. napirendi pont:
Döntés a Mendei úti ivóvízbázis bekötésének és első ütemének kivitelezéséről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Nagy Tiborné képviselő: Az előterjesztésben a 2. oldalon az szerepel, hogy csőfektetés fedezete a
vízmű által fizetett bérleti díj. Ez hogy lehetséges, tavaly már született egy testületi határozat a
bérleti díjra?
Mezey Attila alpolgármester: Arról van szó, hogy módosítani kell a testületi határozatot. Nem
lehet tudni, hogy mennyi lesz az a bérleti díj, amit elő kell irányozni, majd utólag lesz
meghatározva a vízmű bérleti összege, ez csak megelőlegezés lesz.
Nagy Tiborné képviselő: Felolvassa, a határozati javaslatot, mert véleménye szerint nincs
befejezve. A harmadik bekezdés végéről hiányzik a képezi szó, kéri kijavítani.
Dr. Tóth János képviselő: Véleménye szerint nem csak két kilométer csövet kellene lefektetni,
hanem az egész betervezett szakat.
Gyenes Levente polgármester: Az aszfalt program elkezdése miatt előbb ennek a két
kilométernek a letétele a szükséges, és erről gyorsan kell dönteni.
Aki egyetért a fektetési munkálatok megkezdésével, az kézfeltartással jelezze.

58/2005. (03.07.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14. igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi döntést hozta:
Elvégezteti a Felvidéki és Frangepán utcákban
a Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft. tulajdonában lévő
300 mm átmérőjű víznyomó vezeték engedélyesi tervek
szerinti fektetési munkálatait.
A beruházás fedezetét a közműfejlesztési számlán lévő
elkülönített összeg és a víziközmű által fizetett bérleti díj
képezi.
Megbízza a polgármestert, hogy kössön a Gyömrő és Térsége
Víziközmű Kft-vel a beruházásról szóló
írásos megállapodást.
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Döntött továbbá, hogy a beruházásra meghívásos
zárt közbeszerzési pályázatot ír ki.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

2. napirendi pont:
Közbeszerzési eljárás kiírása a Gyö mrő, Klapka utcai önkormá nyzati bérlakásépítésre,
továbbá a Bóbita Összevont Napközio tthonos Óvo da fa lusi tagóvo dájána k bőv ítésére.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Nagy Tiborné képviselő: A meghívásos közbeszerzési pályázat kiírásánál nincsenek határidők,
ha vannak, nem lesz-e megtámadható?
Mezey Attila alpolgármester: A meghívásos eljárásnál nincs határidő. Az előkészítési munkák
elmentek, 2005. március 10-én csütörtökön az ajánlatokat már be tudják adni. A március 21-i
testületi ülésen, majd hoznak egy döntést, így lesz még 10 napjuk az előkészületekhez. Március
31-én kell a Klapka u. 26. sz. alatti házat bontani, ez időrendileg még tökéletesen belefér.
Dr. Tóth János képviselő: Elmondja, hogy a jegyzőkönyvben a Falusi Óvodára vonatkozik a
kerítésépítés kérdése, kéri a jegyzőkönyvben ezt javítani.
Hajdú András képviselő: A Klapka u. 26. sz. alatti építkezés súrolja a határidőt. A bruttó
113.000,- Ft m2 ár reális?
Gyenes Levente polgármester: Igen ez abszolút reális és bele fog férni a tervezett 35 millió
forint, mivel ez nettó ár.
Aki egyetért az egyszerűsített közbeszerzési pályázat kiírásával, az kézfeltartással jelezze.

59/2005. (03.07.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Gyömrő, Klapka utcai önkormányzati
bérlakás építésére egyszerűsített közbeszerzési pályázatot ír ki.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési
szabályzat alapján a közbeszerzési pályázatot folytassa le.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért az egyszerűsített közbeszerzési pályázat kiírásával,
az kézfeltartással jelezze.

60/2005. (03.07.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a Bóbita Óvoda Falusi tagóvodájának bővítésére
egyszerűsített közbeszerzési pályázatot ír ki.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési
szabályzat alapján a közbeszerzési pályázatot folytassa le.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

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

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

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

Varga Ernő
jegyző

