JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 29-i
rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal „A” épületi tanácskozó termében.
Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila alpolgármester, Hodruszky Lajos
alpolgármester. Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Gáspár Krisztián, Kossuth
László, Sas Zoltán Székely Attila képviselő.
Távolmaradását előre
nem jelezte: Tölli László képviselő
Késését előre
jelezte:
Spaits Miklós képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Béres Rita aljegyző
Volcz Zoltánné testületi irodavezető
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a
testület határozatképes, 9 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadta.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. napirendi pont:
Döntés a Norvég Finanszírozási Alap: „elektronikus oktatási tananyagok (számítógép
felhasználói készségek, kompetencia-fejlesztés) szállítása” tárgyában kiírt közbeszerzési
eljárás eredményéről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a határozati javaslatban
foglaltakkal egyetért, szavazzon.
314/2010. (11. 29.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Norvég Finanszírozási Alap: „elektronikus oktatási tananyagok
(számítógép felhasználói készségek, kompetencia-fejlesztés) szállítása” tárgyában kiírt
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közbeszerzési eljárást az 1. és a 2. részek tekintetében eredményesnek nyilvánítja, az
eljárás nyerteséül az eredményes részek esetében az
ALOHA Informatika Kft-t jelöli meg.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eredményt a VÁTI jóváhagyását követően, de
jogszabályi kötelezettség miatt legkésőbb 2010. december 03-án hirdesse ki, a
mellékletben
szereplő tartalmú összegzést ajánlattevők részére kézbesítse, és a pályázat
nyertesével a szerződést az 1. és 2. részek vonatkozásában kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

2. napirendi pont:
Döntés, a „kiviteli tervek elkészítése és építési kivitelezési munkálatok Gyömrő, 3111
jelű fk út Maglód közigazgatási határától – Dózsa Gy. utca – körforgalom – Bajcsy-Zs.
utca nyomvonalon kerékpárút kiépítése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás
eredményéről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Mennyi volt ennek a pályázatnak a tényleges költségvetése?
Hodruszky Lajos alpolgármester: Igazi költségvetése nincs. Van egy elnyert pályázati
összeg, egy önkormányzati önrész és 12 pályázó beadott költségvetése. 300 millió forint lett
volna a teljes pályázat összege. A Pro Régió azt mondta, hogy 130 millió forint lenne az
önkormányzati önrész.
(Megérkezett Tölli László, jelenlévő képviselők száma 10 fő).
Gáspár Krisztián képviselő: Tehát alá lett költségelve.
Hodruszky Lajos alpolgármester: A tervező 375 millió forinttal számolta el a költségeket.
Gáspár Krisztián képviselő: Mi lesz a kerékpárút jövője?
Gyenes Levente polgármester: Újra kell hirdetni, majd újra kell költségelni.
Gáspár Krisztián képviselő: Tehát ezt a pályázatot visszamondják és újat írnak ki?
Hodruszky Lajos alpolgármester: Még egy próbát tesznek, hátha a Pro Régió hajlandó a
többletköltségek eltekintésétől.
(Megérkezett Spaits Miklós, jelenlévő képviselők száma 11 fő).
Hodruszky Lajos alpolgármester: Az a fő probléma, hogy a kerékpárutat a Dózsa Gy. úton a
vízelvezető csatornán kell elvezetni és a költségek nem erre a megoldásra lettek kalkulálva.
Tehát ez okozza, hogy ennyire elúszott a költségvetés. Tehát, ha a Pro Régió nem
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ragaszkodna a műszaki tartalomhoz, akkor csak egy 100 millió forintos tétel lenne a
kerékpárút kiépítése. A pályázat készítésekor a MÁV-nak is más javaslata volt, amit közben
visszavont és ez 30 millió forint többletköltséget okozott.
Gáspár Krisztián képviselő: Nagyon sok lakó jelzi neki a Dózsa Gy. út vízelvezetési
problémáját.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Ő úgy tudja, hogy vízelvezetési probléma csak a Dózsa
Gy. út egyik oldalán.
Garamszegi Sándor képviselő: Az árkok kitisztítása során felgyülemlett szemetet el kellene
vitetni.
Hodruszky Lajos alpolgármester: Majd megbeszéli a TÜF Kft-vel.
Gyenes Levente polgármester: Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.
315/2010. (11. 29.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
dönt arról, hogy a „kiviteli tervek elkészítése és építési kivitelezési munkálatok Gyömrő,
3111 jelú fk út Maglód közigazgatási határától – Dózsa Gy. utca – körforgalom – BajcsyZs. utca nyomvonalon kerékpárút kiépítése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást a Kbt.
92.§ c) pont alapján a rendelkezésre álló forrásból következő finanszírozhatatlanság
miatt eredménytelennek nyilvánítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eredménytelenséget 2010. december 10-ig
hirdesse ki.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

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

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző
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