JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 29 – én, 13.30
órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri
tárgyalójában.
Jelen vannak:

Mezey Attila, Hodruszky Lajos alpolgármesterek. Fábián Béla, Garamszegi
Sándor, Gáspár Krisztián, Kossuth László, Székely Attila, Tölli László
képviselők.

Távolmaradását előre
jelezte:
Gyenes Levente polgármester
Sas Zoltán képviselő
Spaits Miklós képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné irodavezető
Az ülésre meghívás nem történt, meghívott nem jelent meg.
Mezey Attila alpolgármester. Köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy
polgármester úr nem tud részt venni az ülésen, ezért őt kérte fel annak levezetésére.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, 8 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
Mezey Attila alpolgármester: Aki a kiküldött napirendi pontot az alábbiak szerint:
1. Döntés a közbeszerzési tervben tervezett Szent István út - Szent Imre út
csomópontjának viziközmű – és csatornahálózat felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményéről.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontot 8 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.

1. napirendi pont:
Döntés a közbeszerzési tervben tervezett Szent István út - Szent Imre út csomópontjának
viziközmű – és csatornahálózat felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről.
Mezey Attila alpolgármester: Az önkormányzat a közbeszerzési szabályzatának megfelelően
lefolytatta a közbeszerzési eljárást a tervezett beruházásról. Általánosságban el kell, hogy
mondja, hogy nagyon nagy jelentőségű és horderejű beruházás. Egy nagy keresztmetszetű
főnyomó vezetéket fognak most felújítani, ami az egész város vízellátását befolyásolja. Ez a
szakasz az elmúlt években nem került felújításra, ha megvalósul, azt lehet mondani, hogy
szinte az egész főnyomóvezeték megújul. Nagyon jelentős lesz a beruházás, ezzel együtt
szeretnék kényelmesebbé is tenni majd a Szent Imre – Szent István út csomópontját.

Lebontják az önkormányzati ingatlant a sarokról, ami egyébként életveszélyes és egyébként
sem tudnának vele mit kezdeni. Egy szép átlátható, kényelmes, nagyon esztétikus, kulturált
kereszteződés alakul ki a vasúti átjáró előtt. Amikor elkészül, mindenki nagyon üdvözölni
fogja ezt a beruházást, az egészséges vízről már nem is beszélve. Köszöni szépen, ennyit
szeretett volna mondani. Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Miért maradt ki ez a rész az EU-s pályázatukból?
Mezey Attila alpolgármester: Mert nem fért bele a keretösszegbe. Dönteni kellett a hálózati
rekonstrukciónál, hogy milyen felújítást végeznek el annak keretében, mivel az nem
haladhatta meg a teljes pályázati beruházási összeg 30%-át. A pályázatot akkor új ivóvíz
kutak fúrására, ivóvízbázis létesítésére kapták, illetve a víziközmű gépháznak az átalakítására.
Ehhez tartozott 30%-nyi hálózati rekonstrukciós munka, ami mellékvágánya volt ennek a
pályázatnak, de nem lehetett több mint 30%. El lehetett volna költeni több milliárd forintot is
erre a célra, de a cél az új kutak létesítése volt. Akkor a 30%-ba az akkor legrosszabb
állapotban lévő szakasz fért bele. Egy teljesen logikus döntés született akkor a szakemberek
részéről, hogy melyik a legfontosabb szakasz, azt megcsinálták. Egyéb kérdés, hozzászólás?
Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi határozati
javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
név szerinti szavazással dönt arról, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) 122/A.§ szerinti, a Szent István út – Szent Imre út kereszteződésben
nagy keresztmetszetű főnyomócső cseréje a kapcsolódó útépítési és felújítási munkákkal
tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.
Az eljárás nyerteséül a DREI Gáz- Víz és Csatornaépítő Kkt.
(cím: 1171 Budapest, Csabamező u. 15.) 39.600.000,- 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.
elfogadja, név szerint szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Név szerinti szavazás:
Fábián Béla
Garamszegi Sándor
Gáspár Krisztián
Hodruszky Lajos

igen
igen
igen
igen

Kossuth László
Mezey Attila
Székely Attila
Tölli László
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137/2014. (VII. 29.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
név szerinti szavazással dönt arról, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122/A.§ szerinti, a Szent István út – Szent Imre út
kereszteződésben nagy keresztmetszetű főnyomócső cseréje a kapcsolódó útépítési és
felújítási munkákkal tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.
Az eljárás nyerteséül a DREI Gáz- Víz és Csatornaépítő Kkt.
(cím: 1171 Budapest, Csabamező u. 15.) 39.600.000,- 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.

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

K.m.f.

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester
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