JEGYZŐKÖNYV

Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén,
2010. július 23-án, a Polgármesteri Hivatal „A” épületi tanácskozó termében..
Jelen vannak:

Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila alpolgármester, Hodruszky
Lajos alpolgármester. Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Kanyó József,
Kossuth László, Pató Zoltán, Simon László, Spaits Miklós, Székely Attila,
Szilágyi Árpád képviselő.

Távolmaradását előre
jelezte:
Balogh Béla képviselő
Hajdú András képviselő
Lepés Imre képviselő
Murvai Lászlóné
Spaits Miklós képviselő
Szabó László Dezső képviselő
Szilágy Árpád képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné testületi irodavezető
Kissné Páska Andrea pénzügyi irodavezető
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 10 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Herczku Dóra vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontot elfogadja, szavazzon.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület a kiküldött napirendi pontot 10 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. napirendi pont:
Döntés az „elektronikus oktatási tanagyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményéről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Simon László képviselő: Ebben az „elektronikus oktatási tananyagok beszerzése tárgyú
közbeszerzésben 15-19 millió Ft-ról van szó. Mit kapnak ezért? Mit takar ez az eljárás?
Volcz Zoltánné irodavezető: Ezek szoftverek, elektronikus tananyagok, amik elérhetők
lesznek az összes, olyan ingyenes portálon ami szintén a pályázatból kerül beszerzésre. Olyan
tananyagokról van szó, melyek segítségével távoktatás keretében tanúsítvány is
megszerezhető.
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Simon László képviselő: Tehát gyakorlatilag valaki bejelentkezik innen Gyömrőről és elvégzi
ezt a tanfolyamot. És milyen témában lehet ezt a tanfolyamot elvégezni?
Volcz Zoltánné irodavezető: Nagyon sok lehetőség közül lehet választani, van benne egyrészt
egy hivatali ügyiratkezelés, van benne jogi, gyámügyi, idegen nyelv tanfolyam
vizsgarendszerrel, általános iskolai fejlesztő program, művészettörténeti tananyag. Tehát egy
nagyon tág intervallumra kell gondolni.
Gyenes Levente polgármester: A lényeg, hogy a ha valaki egy tanfolyamra jelentkezik, akkor
azt minden esetben fizetni kell. Ebben az esetben kvázi a város állja a költségeket. Ők
biztosítják a különböző akkreditációkat is. Erre ingyenesen bárki jelentkezhet, elvégezheti és
ha ez megtörtént akkor egy tanúsítványt ki is nyomtathat róla.
Gyenes Levente polgármester: Aki határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.
205/2010. (07.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a
1. Norvég Finanszírozási Alap: keretében kiírt, az „elektronikus oktatási
tananyagok (keretrendszer, számítógép felhasználói készségek, nyelvoktatás,
kompetencia-fejlesztés) szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárást az 1. 3. és 4. rész
tekintetében eredményesnek, a 2. rész vonatkozásában a Kbt. 92/A. § (2)
bekezdés alapján eredménytelennek nyilvánítja.
2. Az eljárás nyerteséül
az első rész esetében: ALOHA Informatika Kft. (1117. Budapest Irinyi József u. 30.)
hirdeti ki.
a harmadik rész esetében: ALOHA Informatika Kft. (1117. Budapest Irinyi József u.
30.)
hirdeti ki.
a negyedik rész esetében: ALOHA Informatika Kft. 1117. Budapest Irinyi József u. 30.
hirdeti ki.
3. A döntés, a VÁTI saját jogkörében történő írásbeli jóváhagyását követően lép
hatályba.
4. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eredményt hirdesse ki, a mellékletben
szereplő tartalmú összegzést ajánlattevők részére kézbesítse, és a pályázat
nyertesével a szerződést az 1. és 3. és 4. részek vonatkozásában kösse meg, továbbá az
eredménytelen 2. rész mielőbbi megvalósítására a jogszabályok által biztosított keretek
között legkedvezőbb közbeszerzési eljárást válassza ki és folytassa le.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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2.napirendi pont:
Döntés az étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki elfogadja az étkezési térítési
díjakról szóló rendelet megalkotását, az szavazzon.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotta a
12/2010. sz. rendeletét
az étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotását.

3.napirendi pont:
Döntés a „Beltéri terminálok szállítása – KM0101X86909 számú keret-megállapodás”
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a „Beltéri terminálok
szállítása – KM0101X86909 számú keret-megállapodás” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményével egyetért, szavazzon.
206/2010. (07.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete,
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatásával a
„Gyömrő Integrált Körzeti (Kistérségi) Tudásportál Kialakítása Program - ref. sz. HU
0073- ” projekt keretében megvalósuló, a KÖZPONTOSÍTOTT keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás második szakaszaként , a KM0101X86909 számú keret
megállapodás alapján, verseny újraindítása nélkül, írásos konzultáció tartásával
lefolytatott, „„Beltéri terminálok szállítása”
tárgyú eljárást eredményesnek nyilvánítja, nyertesként az
a ICTSystems Zrt-t (1116. Budapest Barázda u. 42.) határozza meg.
A döntés, a VÁTI saját jogkörében történő írásbeli jóváhagyását követően lép
hatályba.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eredményt hirdesse ki,
és a nyertessel a vállalkozói szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

4.napirendi pont:
Döntés a 33/2010 a helyi tömegközlekedés támogatásáról szóló KHEM-ÖM rendelethez
szükséges önkormányzati nyilatkozat módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a 33/2010 KHEM-ÖM, a
helyi tömegközlekedés támogatásáról szóló rendelethez szükséges önkormányzati nyilatkozat
módosítását elfogadja, szavazzon.
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207/2010. (07.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a 33/2010 KHEM-ÖM rendelethez az alábbi nyilatkozatot teszi:
Az Önkormányzat a helyi tömegközlekedéshez a tárgyévet megelőző évben
a Volánbuszt Zrt. tekintetében 1.300.000,- Ft összegű,
saját forrásból származó, vissza nem térítendő
önkormányzati támogatással járult hozzá.
Ezzel együtt a 2010.06.14-én fenti tárgyban hozott
határozatát visszavonja.
Felelős: polgármeste4r
Hat. idő: azonnal
Gyenes Levente polgármester: Aki a második határozati javaslatban foglaltakkal egyetért,
szavazzon.
208/2010. (07.23.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a 33/2010. KHEM-ÖM rendelethez az alábbi nyilatkozatot teszi:
Az Önkormányzat a helyi tömegközlekedéshez a tárgyévet megelőző évben
a TÜF Nonprofit Kft. tekintetében 8.933.000,- Ft összegű,
saját forrásból származó, vissza nem térítendő
önkormányzati támogatással járult hozzá.
Ezzel együtt a 2010.06.14-én fenti tárgyban hozott
határozatát visszavonja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

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

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

