JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülésén, 2011. július 8án, a Polgármesteri Hivatal „A” épületi tanácskozó termében.
Jelen vannak:

Mezey Attila, Hodruszky Lajos alpolgármester. Fábián Béla, Garamszegi
Sándor, Kossuth László, Sas Zoltán, Spaits Miklós, Székely Attila, Tölli
László képviselő.

Távolmaradását előre
jelezte:
Gyenes Levente polgármester
Távolmaradását előre
nem jelezte:
Gáspár Krisztián képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
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 elfogadja.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. napirendi pont:
Döntés a művelődési ház kapcsán, kiegészítő munkálatok tárgyában kiírt közbeszerzési
eljárás, eredményhirdetéséről.
Mezey Attila alpolgármester: Ez a napirendi pont a művelődési ház kiegészítő munkálatairól
szól. Néhány plusz munka merült fel, amit a jelenlegi beruházóval folytattak le. A födém
feltárásakor kiderült, hogy a harmadik emeletet nem bírná el, ezért van szükség ezekre a
munkálatokra, emellett még a klíma átszerelési munka maradt ki, illetve burkolat
rehabilitációs munkákat kell elvégezni. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a VEKTOR-BAU
Kft. nyertessé nyilvánításával egyetért, szavazzon.
153/2011. (07. 08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a „Gyömrő városközpont fejlesztése” KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-0016
projekt megvalósítása keretében a „Kiegészítő munkák elvégzése művelődési ház építése
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kapcsán” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást jóváhagyja és eredményesnek
nyilvánítja, az eljárás nyerteséül a
VEKTOR-BAU Kft-t(2230 Gyömrő, Szent István u. 14.) jelöli meg.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eredményt hirdesse ki, a mellékletben
szereplő tartalmú összegzést ajánlattevők részére kézbesítse, és a pályázat
nyertesével a szerződést a támogatási megállapodás aláírását követően kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

2. napirendi pont:
Döntés a „Művelődési Házban felvonó és emelő építése” tárgyában kiírt közbeszerzési
eljárás nyerteséről.
Mezey Attila alpolgármester: A felvonó építésére kiírtak egy közbeszerzési eljárást, de csak
egy ajánlat érkezett. Ez a cég műszakilag és formailag is megfelelt a feltételeknek. Két
megoldás van, az egyik, hogy eredménytelennek nyilvánítják az eljárást, a másik, hogy
elfogadják az ajánlatot és megkezdik a munkálatokat akár július végével. Ő a miskolci cég
nyertessé nyilvánítását javasolja, mivel, ha újra meghirdetik az eljárást, nem biztos, hogy nem
ugyan ez lesz az eredménye. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a Miskolc-Lift Kft. nyertessé
nyilvánításával egyetért, szavazzon.
154/2011. (07. 08.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a „Gyömrő városközpont fejlesztése” KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-0016
projekt megvalósítása keretében a „Gyömrő Város művelődési házába felvonó és emelő
építése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, az eljárás
nyerteséül a
MISKOLC-LIFT Kft-t (3527 Miskolc, József Attila u. 1.)
jelöli meg.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eredményt hirdesse ki, a mellékletben
szereplő tartalmú összegzést ajánlattevők részére kézbesítse, és a pályázat
nyertesével a szerződést a támogatási megállapodás aláírását követően kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
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