JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 19-i rendkívüli
testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában.
Jelen vannak:

Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila. Fábián Béla, Garamszegi Sándor,
Gáspár Krisztián, Sas Zoltán, Spaits Miklós, Székely Attila képviselő.

Távolmaradását előre
jelezte:
Tölli László képviselő
Távolmaradását előre
nem jelezte:
Hodruszky Lajos alpolgármester
Kossuth László képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné testületi irodavezető
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, 8 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat elfogad, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 9.) sz. rendelet módosításáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki Gyömrő Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a 7/2012. (III. 09.), az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosításával egyetért, szavazzon.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodással megalkotja a
12/2013. sz. rendeletét
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló 7/2012. (III. 9.) sz. rendelet módosításáról.

2. napirendi pont:
Döntés a “Gyömrő Város szennyvízelvezetésének és tisztításának biztosítása kapacitásbővítéssel”
tárgyú projekt keretén belül kiviteli tervek készítéséről, műszaki tenderterv készítéséről, tervezői
feladatok ellátásáról.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Mezey Attila alpolgármester: Tavaly novemberben benyújtották a szennyvízelvezetés tárgyi
fejlesztését segítő pályázatot. Ehhez kiírtak – testületi döntés alapján – egy közbeszerzési eljárást,
amiben a tervezői munka elvégzését pályázatták meg. Az erre beérkezett ajánlatokat a közbeszerzési
bíráló bizottság véleményezte ennek alapján most az eredményességről és a nyertesről kell most
dönteni.
Gyenes Levente polgármester: Aki a határozati javaslatban foglaltakat elfogadja, név szerint
szavazzon.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente
Fábián Béla
Garamszegi Sándor
Gáspár Krisztián

igen
igen
igen
igen

Mezey Attila
Sas Zoltán
Spaits Miklós
Székely Attila

igen
igen
igen
igen

74/2013. (IV. 19.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
név szerinti szavazással dönt arról, hogy a
“Gyömrő Város szennyvízelvezetésének és tisztításának biztosítása kapacitásbővítéssel” tárgyú
projekt keretén belül FIDIC Piros Könyv szerinti kiviteli tervek készítése, műszaki tenderterv
készítése, tervezői feladatok ellátásának megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárást
eredményessé nyilvánítja, sorrendiséget állapít meg,
az eljárás nyerteséül a Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft.
(5000. Szolnok, Ságvári krt. 4. 15.000.000,- Ft + ÁFA
második helyezettként TRE-BEN 2000 Kft. (5081. Szajol, Dankó Pista út 8/a.) 15.650.000,- Ft +
ÁFA
harmadik helyezettként a MÉR Ipari és Szolgáltató Kft. (1115. Budapest, Fraknó 14/a.)
19.000.000,- Ft + ÁFA
jelöli meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eredményt hirdesse ki a mellékletben
szereplő tartalmú összegzés megküldésével, és az eljárás nyertesével a
szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

3. napirendi pont:
Döntés Gyömrő lakossága részére az alapellátáshoz tartozó központi háziorvosi ügyelet ellátása
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
(Megérkezett Hodruszky Lajos alpolgármester, jelenlévő képviselők száma 9 fő).
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Mezey Attila alpolgármester: Az orvosi ügyeleti feladatok ellátására közbeszerzési eljárást kellet
kiírni, a lebonyolítás időszakában kötöttek a jelenlegi szolgáltatóval egy ellátási szerződést. Mivel
Gyömrő maga látta el a szolgáltatást, folyamatosan emelkedett a támogatás összege. Ez az ügyelet
51%-ban a Központi Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 49%-ban., pedig az önkormányzat tulajdona. Az
új ügyeleti rendszer úgy került kidolgozásra, hogy Gyömrő, Maglód és Ecser egy rendszerben
működjön. Ennek köszönhetően a szervezet összességében hatékonyabban és olcsóbban fog
működni. Az önkormányzatnak erre a feladatra kifizetett összege jelentős mértékben csökkeni fog.
Mindig ellenőrizni szokták, hogy az ügyeletnek mennyi kifizetetlen számlája van. Folyamatosan
keletkezik náluk egy görgetett állomány, ami növeli az önkormányzati támogatás összegét. Ha
megkötik a közbeszerzés alapján a szerződést, akkor fixen meg lesz határozva, hogy mennyit
fizetnek, így egy kedvezőbb és magasabb színvonalú szolgáltatást tudnak a lakosság részére
biztosítani. Maglódon lesz a központ, ahol a vonuló autó tartózkodik, Gyömrőn pedig este minden
nap 18.00 órától 22.00 óráig, illetve hétvégén egész nap lesz ügyelet. Megszűnik az a probléma, hogy
ha valamelyik lakos elmegy az ügyeletre, esetleg hosszú ideig ott kell ülnie, mert kihívták az orvost.
Ezután is bárki kihívhatja az ügyeletet, ugyan úgy, mint eddig, de Gyömrőn ennek ellenére mindig
lesz orvos. Szeretnék, ha a jelenlegi dolgozói állomány átvételre kerülne. Egy zökkenőmentes átállást
jelentene, ha a betegeket továbbra is azok a 10 év óta itt dolgozó emberek látnák el, akik ismerik a
lakosokat. Ő a szavazásban nem kíván részt venni, mert a sógora több éve az ügyeleten dolgozik.
Sas Zoltán képviselő: Az ügyeleti hívószám hogy fog működni? Lehetőség lesz arra, hogy a
megszokott telefonszám Maglódon csörögjön?
Mezey Attila alpolgármester: Egy szám lesz, ami mindig Maglódon csörög, mivel a gyömrői
ügyeletre személyesen mehetnek a lakosok.
Gáspár Krisztián képviselő: Mennyit spórol az önkormányzat ezzel az új verzióval? Tudják-e, hogy
ebben a cégben helyi érdekeltségű orvosok dolgoznak-e?
Mezey Attila alpolgármester: A spórolás mértéke nem határozható meg pontosan, de éves szinten
várhatóan 2-4 millió forinttal költenek kevesebbet. Csökkent az ügyeleti rendszer állami
finanszírozása, ezért idén még többe kerül az ügyelet fenntartása. Ez a kötelezettség ezután nem
terheli a várost, egy összeget fizetnek majd, ami a pályázatban szerepel.
Gáspár Krisztián képviselő: Tudják a pályázók nevét?
Mezey Attila alpolgármester: A nyertes pályázó egy maglódi háziorvoshoz köthető, a másikról nem
tud semmit. A közbeszerzési eljárásban van egy kötelezettség, amit nem szeghet meg a nyertes
pályázó, ha mégis, akkor arra az a megoldás született, hogy az Központi Orvosi Ügyelet Kft-vel nem
szüntetik meg a szerződést, és ha valami történik, akkor marad egy biztonsági védőhálójuk.
Gáspár Krisztián képviselő: Akkor a szerződés nem hosszú távú és felmondható? Mert ha mégsem
válik be, akkor fontos, hogy vissza tudjanak lépni a régi rendszerbe. Jó lenne, ha egy hónapos
felmondással fel lehetne a szerződést mondani.
Mezey Attila alpolgármester: 2013. június 1-jével történik a váltás, addig a lakossági tájékoztatás
megtörténik. Azért gondolta, hogy a jelenlegi céget felmondás nélkül meg kellene tartani, mert ha a
TB által meglévő normatíva megváltozik, csökken 40%-kal és a vállalkozó nem tudja teljesíteni a
vállalását, az ellátás továbbra is meglegyen. Bízik benne, hogy jól működik majd az az ügyeleti
rendszer, amit a három település együtt hoz létre.
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Gáspár Krisztián képviselő: Egy rövid felmondási határidőt tegyenek bele a szerződésbe.
Mezey Attila alpolgármester: A kiküldött ajánlattételi dokumentáció szerint a pályázok nyilatkoztak,
hogy a szerződésben lévő pontokat tudomásul veszik, ha passzusokat akarnak beletenni, akkor új
közbeszerzési eljárást kell kiírni.
Gyenes Levente polgármester: Aki a határozati javaslatban foglaltakat elfogadja, név szerint
szavazzon.
(Mezey Attila alpolgármester nem vesz részt a szavazásban.)
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente
Fábián Béla
Garamszegi Sándor
Gáspár Krisztián

igen
igen
igen
tartózkodott

Hodruszky Lajos
Sas Zoltán
Spaits Miklós
Székely Attila

igen
igen
igen
igen

75/2013. (IV. 19.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
név szerinti szavazással dönt arról, hogy a
“ Gyömrő lakossága részére az alapellátáshoz tartozó központi háziorvosi ügyelet ellátása”
tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.
Az eljárás nyerteséül Rescue-Med Kft-t
(1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 61-65. B. ép. IV. em. 16.), 650.000,- Ft + ÁFA
jelöli meg.
A nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot az EDVITA-131 Bt.
(1162 Budapest, Akácfa u. 131.) 690.000,- Ft + ÁFA
tette.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eredményt hirdesse ki a mellékletben
szereplő tartalmú összegzés megküldésével, és az eljárás nyertesével a
szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

4. napirendi pont:
Döntés a „Mesevár a Kastélydombon” – óvoda építése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Viszonylag nagy értékű közbeszerzésről van szó, miért nem nyilvános
eljárás keretében hirdették meg? Mi ennek az oka, mert így beszűkítették a pályázók körét.
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Mezey Attila alpolgármester: A törvény 150 millió forint fölötti eljárásnál teszi kötelezővé a nyílt
közbeszerzési eljárást. Ennek hosszabb és bizonytalan a kimenetele, mert kamikáze cégek is
jelentkeznek rá. Ha a kiválasztott cég nem tudja teljesíteni, amit vállalt, akkor elesnek a támogatástól.
Gyenes Levente polgármester: Aki a határozati javaslatban foglaltakat elfogadja, név szerint
szavazzon.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente
Fábián Béla
Garamszegi Sándor
Gáspár Krisztián
Hodruszky Lajos

igen
igen
igen
tartózkodott
igen

Mezey Attila
Sas Zoltán
Spaits Miklós
Székely Attila

igen
igen
igen
igen

76/213. (IV. 19.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
név szerinti szavazással dönt arról, hogy a
“ Mesevár a Kastélydombon” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.
Az eljárás nyerteséül a VEKTOR-BAU Kft-t
(2230 Gyömrő, Szent István u. 14., 146.834.872,- Ft + ÁFA
jelöli meg.
A nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot a DUD-ÁSZ Kft.
(2142 Nagytarcsa, Jókai u. 8.) 148.986.263,- Ft + ÁFA
tette.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eredményt hirdesse ki a mellékletben
szereplő tartalmú összegzés megküldésével, és az eljárás nyertesével a
szerződést kösse meg.
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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