JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2011. július
28-án, 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal „B” épületének polgármesteri tárgyalójában.
Jelen vannak:

Mezey Attila, Hodruszky Lajos alpolgármester, Fábián Béla, Gáspár
Krisztián, Kossuth László, Sas Zoltán, Spaits Miklós, Tölli László
képviselő.

Távolmaradását
előre jelezte:
Gyenes Levente polgármester
Garamszegi Sándor képviselő
Székely Attila képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné irodavezető
Mezey Attila alpolgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, 8 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Herczku Dóra vezeti.
Mezey Attila alpolgármester: Aki a kiküldött napirendi pontot elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontot 8 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.
Mezey Attila alpolgármester: Kíván-e valaki napirend előtt felszólalni?
Gáspár Krisztián képviselő: Nem tartózkodott otthon ezért nem tudta a testületi anyagot
kézbe átvenni. Mivel a postaládájában találta meg ezért a hivatal a szabályszerű kézbesítés
követelményét nem teljesítette.
Varga Ernő jegyző: Az SZMSZ-ben nincs szabályozva kötelezően a személyes átvetél, de
kéri, a képviselő urat, hogy jelölje meg tartózkodási helyét, hogy a testületi anyagot oda
kézbesítsék neki.
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

1. napirendi pont:
Döntés a Hitelszerződés hitel felvételére „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati
Infrastruktúrafejlesztési
Hitelprogram
keretében
(önkormányzati
tulajdonú
létesítmények felújítása bővítése, építése tárgyában) kiírt közbeszerzési eljárás
eredményhirdetéséről.
Mezey Attila alpolgármester: A képviselő-testület 2011. július 7-i ülés határozata alapján
közbeszerzési eljárás megindítására került sor. Erre egy ajánlat érkezett, a Monor és Térsége
Takarékszövetkezet részéről. A pályázat megfelel a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
az összegzést és a tanácsadói véleményt a kiküldött anyagban minden képviselő megtalálja.

Ez a hitel teljes egészében a városközpont rehabilitációs pályázat pályázati önrészének illetve
az ahhoz kapcsolódó munkáknak a fedezésére szolgál. Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Mit takar az ajánlati ár?
Mezey Attila alpolgármester: A kiírás feltételének megfelelően tartalmazza a hitelkeretnek a
bank felé fizetendő díját. Aki egyetért azzal, hogy a „Sikeres Magyarországért”
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében (önkormányzati tulajdonú
létesítmények felújítása bővítése, építése tárgyában) kiírt közbeszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítsák és nyertesének a Monor és Térsége Takarékszövetkezetet
hirdessék ki, szavazzon.
Név szerinti szavazás:
Fábián Béla
igen
Gáspár Krisztián
tartózkodik
Hodruszky Lajos
igen
Kossuth László
igen
Mezey Attila
igen
Sas Zoltán
igen

Spaits Miklós
Tölli László

igen
igen

155/2011.(07.28.) sz. önkormányzati határozat
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással név szerinti szavazással a
„Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztéséért Hitelprogram
keretében 150 millió Ft értékű hitelfelvétel” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítja.
Az eljárás nyerteséül a Monor és Vidéke Takarékszövetkezetet jelöli meg.
Felhatalmazza a polgármestert az eljárás eredményének kihirdetésére és a
hitelszerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

Mezey Attila alpolgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző
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