JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 19 – én,
9.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
Jelen vannak:

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

Távolmaradását előre
jelezte:
Sas Zoltán képviselő
Spaits Miklós képviselő
Tölli László képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné irodavezető
Az ülésre meghívás nem történt, meghívott nem jelent meg.
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, 8 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Herczku Dóra vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontot az alábbiak szerint:
1. Döntés a közbeszerzési tervben tervezett „Közétkeztetés szolgáltatás nyújtása
Gyömrő város óvodáiban, valamint az itt működő általános iskolákban,
gyermekotthonban és nyugdíjas klubban (házhoz szállítással)” 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 betervezett „Közétkeztetés szolgáltatás nyújtása Gyömrő
város óvodáiban, valamint az itt működő általános iskolákban, gyermekotthonban és
nyugdíjas klubban (házhoz szállítással)” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről.
Gyenes Levente polgármester: A közbeszerzési eljárás eredményességének megállapításához
és a nyertes kihirdetéséhez öt határozat elfogadása szükséges. Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Két kérdése lenne. Egyrészt mi az eltérés a kiküldött és a
kiosztott napirendi pont előterjesztése között? Miért öt határozati javaslat elfogadására van
szükség? A másik, hogy egy kivétellel minden résznél szerepel a határozati javaslatban, hogy
szükséges nyilatkozni arról, hogy a rendelkezésre álló fedezet és az ajánlati ár közötti
különbözet biztosítva lesz. Mekkora a különbözet?

Varga Ernő jegyző: Az ötödik határozati javaslat arról szól, hogy a jelenlegi Új Halászkert
Kft-vel fennálló vállalkozási szerződést – mely 2015-ig szól – szükséges felmondani annak
érdekében, hogy a mostani eljárásban opcióként megjelölt – iskola étkeztetésére vonatkozó
részt – is jelen közbeszerzés alapján lássuk el, és a következő évben ne kelljen egy újabb ilyen
tárgyú eljárást lefolytatni.
Gáspár Krisztián képviselő: Ez melyik szerződés?
Varga Ernő jegyző: Ez a Weöres Sándor Általános Iskola étkeztetésének biztosításáról szól.
Szeptember 01 – től már ugyan azt a feladatot látná el a nyertes a mostani döntés alapján, amit
most az Új Halászkert Kft.
Gáspár Krisztián képviselő: Akkor lehet, hogy azt a határozati javaslatot kellene a legelejére
venni.
Volcz Zoltánné irodavezető: A képviselő úr második kérdésére a válasz, hogy természetesen
végeztek számításokat arra vonatkozóan, hogy mekkora a különbség. Az állami támogatás
ebben az évben várhatóan lényegesen magasabb, csak úgy, mint a tavalyi évben volt az azt
megelőzőekhez képest. A jelenlegi különbség körülbelül 14,5 millió Ft, ami azért nem
nevezhető jelentősnek az éves kiadásokhoz képest, mert a korábbi években a teljes étkezési
költségnek az 50%-nál magasabb részt a városnak saját bevételéből kellett fedezni.
Gyenes Levente polgármester: Tehát a többszörösét fizették ki saját bevételből, a most
szükséegeshez képest.
Volcz Zoltánné irodavezető: Ez a 14 millió Ft körüli összeg természetesen egy becsült érték,
hiszen a tavalyi bevételekkel számolták. Azt is kell tudni, hogy az utolsó két évben térítési díj
növekedés nem volt. Nyilván elképzelhető, hogy a térítési díjak felülvizsgálatára szükség lesz,
főként azért, mert a pályázónak előírták a mintamenza program bevezetését az összes
nevelési, oktatási intézményben, ami pedig hús, gyümölcs és fehérje növekedést fog jelenteni,
amit előír a vonatkozó jogszabály is. Az alapanyagok minőségének változásához,
mennyiségének növekedéséhez nyilván az ár növekedésének is társulnia kell. Egyeztettek a
pénzügyi irodával. Ők adták meg az adatokat, nem minősítették jelentős összegűnek az
eltérést, a költségvetésben az eddig szereplő összeghez képest.
Varga Ernő jegyző: A szavazás előtt még annyit szeretne elmondani képviselő úrnak, hogy
logikailag azért nem jó, ha az ötös számú határozati javaslat az első, mert amennyiben nem
fogadja el a testület a legjobb ajánlatot benyújtott ajánlattevőt és nem hirdet eredményt, akkor
lesz egy megszűntetett szerződés, de nem lesz, aki a szolgáltatást elvégezze, ellássa.
Gáspár Krisztián képviselő: Köszöni szépen.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1. sz.
mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi 1.sz. határozati javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
név szerinti szavazással dönt arról, hogy
1. A Közétkeztetés szolgáltatás nyújtása Gyömrő város óvodáiban, valamint az itt működő
általános iskolákban, gyermekotthonban és nyugdíjas klubban tárgyú közbeszerzési eljárást
„eredményessé” nyilvánítja.
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2. Az eljárás nyerteséül az
1. rész tekintetében –az opcionálisan kiírt Weöres Sándor Általános Iskolával együtt –az Új
Halászkert Kft.-t
(2230 Gyömrő, Táncsics u. 35.)
a 3 éves időtartamra szóló ajánlati ár: 207 404 899,- Ft+ ÁFA
jelöli meg.
3. Nyilatkozik, hogy a rendelkezésre álló fedezet és az ajánlati ár közötti különbözetet
biztosítja.
4. 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, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente polgármester
Fábián Béla
Garamszegi Sándor
Gáspár Krisztián
Hodruszky Lajos
Kossuth László
Mezey Attila
Székely Attila

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

140/2014.(VIII.19.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
név szerinti szavazással dönt arról, hogy
1. A Közétkeztetés szolgáltatás nyújtása Gyömrő város óvodáiban, valamint az itt működő
általános iskolákban, gyermekotthonban és nyugdíjas klubban tárgyú közbeszerzési
eljárást
„eredményessé” nyilvánítja.
2. Az eljárás nyerteséül az
1. rész tekintetében –az opcionálisan kiírt Weöres Sándor Általános Iskolával együtt –
az Új Halászkert Kft.-t
(2230 Gyömrő, Táncsics u. 35.)
a 3 éves időtartamra szóló ajánlati ár: 207 404 899,- Ft+ ÁFA
jelöli meg.
3. Nyilatkozik, hogy a rendelkezésre álló fedezet és az ajánlati ár közötti különbözetet
biztosítja.
4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eredményt hirdesse ki a mellékletben
szereplő tartalmú összegzés megküldésével, és az eljárás
nyertesével
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a szerződést kösse meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi 2.sz. határozati
javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
név szerinti szavazással dönt arról, hogy
1. A Közétkeztetés szolgáltatás nyújtása Gyömrő város óvodáiban, valamint az itt működő
általános iskolákban, gyermekotthonban és nyugdíjas klubban tárgyú közbeszerzési eljárást
„eredményessé nyilvánítja.
2. Az eljárás nyerteséül
a 2. rész tekintetében az Új Halászkert Kft.-t
(2230 Gyömrő, Táncsics u. 35.)
a 3 éves időtartamra szóló ajánlati ár: 195 596 453,- Ft+ ÁFA
jelöli meg.
3. Nyilatkozik, hogy a rendelkezésre álló fedezet és az ajánlati ár közötti különbözetet
biztosítja.
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, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente polgármester
Fábián Béla
Garamszegi Sándor
Gáspár Krisztián
Hodruszky Lajos
Kossuth László
Mezey Attila
Székely Attila

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

141/2014.(VIII.19.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
név szerinti szavazással dönt arról, hogy
1. A Közétkeztetés szolgáltatás nyújtása Gyömrő város óvodáiban, valamint az itt működő
általános iskolákban, gyermekotthonban és nyugdíjas klubban tárgyú közbeszerzési
eljárást
„eredményessé” nyilvánítja.
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2. Az eljárás nyerteséül
a 2. rész tekintetében az Új Halászkert Kft.-t
(2230 Gyömrő, Táncsics u. 35.)
a 3 éves időtartamra szóló ajánlati ár: 195 596 453,- Ft+ ÁFA
jelöli meg.
3. Nyilatkozik, hogy a rendelkezésre álló fedezet és az ajánlati ár közötti különbözetet
biztosítja.
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.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi 3.sz. határozati
javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
név szerinti szavazással dönt arról, hogy
1. A Közétkeztetés szolgáltatás nyújtása Gyömrő város óvodáiban, valamint az itt működő
általános iskolákban, gyermekotthonban és nyugdíjas klubban tárgyú közbeszerzési eljárást
„eredményessé nyilvánítja.
2. Az eljárás nyerteséül
a 3. rész tekintetében az Új Halászkert Kft. -t
(2230 Gyömrő, Táncsics u. 35.)
a 3 éves időtartamra szóló ajánlati ár: 38 738 515,- Ft+ ÁFA
jelöli meg.
3. 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, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente polgármester
Fábián Béla
Garamszegi Sándor
Gáspár Krisztián
Hodruszky Lajos
Kossuth László
Mezey Attila
Székely Attila

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
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142/2014.(VIII.19.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
név szerinti szavazással dönt arról, hogy
1. A Közétkeztetés szolgáltatás nyújtása Gyömrő város óvodáiban, valamint az itt működő
általános iskolákban, gyermekotthonban és nyugdíjas klubban tárgyú közbeszerzési
eljárást
„eredményessé” nyilvánítja.
2. Az eljárás nyerteséül
a 3. rész tekintetében az Új Halászkert Kft. -t
(2230 Gyömrő, Táncsics u. 35.)
a 3 éves időtartamra szóló ajánlati ár: 38 738 515,- Ft+ ÁFA
jelöli meg.
3. 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.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi 4.sz. határozati
javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
név szerinti szavazással dönt arról, hogy
1. A Közétkeztetés szolgáltatás nyújtása Gyömrő város óvodáiban, valamint az itt működő
általános iskolákban, gyermekotthonban és nyugdíjas klubban tárgyú közbeszerzési eljárást
„eredményessé nyilvánítja.
2. Az eljárás nyerteséül
a 4. rész tekintetében az Új Halászkert Kft.
(2230 Gyömrő, Táncsics u. 35.)
a 3 éves időtartamra szóló ajánlati ár: 52 797 406,- Ft+ ÁFA
jelöli meg.
3. Nyilatkozik, hogy a rendelkezésre álló fedezet és az ajánlati ár közötti különbözetet
biztosítja.
4. 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, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
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Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente polgármester
Fábián Béla
Garamszegi Sándor
Gáspár Krisztián
Hodruszky Lajos
Kossuth László
Mezey Attila
Székely Attila

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

143/2014.(VIII.19.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
név szerinti szavazással dönt arról, hogy
1. A Közétkeztetés szolgáltatás nyújtása Gyömrő város óvodáiban, valamint az itt működő
általános iskolákban, gyermekotthonban és nyugdíjas klubban tárgyú közbeszerzési
eljárást
„eredményessé” nyilvánítja.
2. Az eljárás nyerteséül
a 4. rész tekintetében az Új Halászkert Kft.
(2230 Gyömrő, Táncsics u. 35.)
a 3 éves időtartamra szóló ajánlati ár: 52 797 406,- Ft+ ÁFA
jelöli meg.
3. Nyilatkozik, hogy a rendelkezésre álló fedezet és az ajánlati ár közötti különbözetet
biztosítja.
4. 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.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki az alábbi 5.sz. határozati
javaslatot:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az alábbi határozatot hozza:
1. Gyömrő Város Önkormányzata a „Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú
Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény tanulói részére biztosítandó közétkeztetési
feladatellátás” tárgyában az ÚJ HALÁSZKERT Kft-vel kötött szerződést közös
megegyezéssel 2014. augusztus 31. hatállyal megszűnteti.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltakkal kapcsolatban a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
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Felelős: polgármester
Hat. idő: 2014. augusztus 31.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
144/2014.(VIII.19.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1. Gyömrő Város Önkormányzata a „Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú
Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény tanulói részére biztosítandó közétkeztetési
feladatellátás” tárgyában az ÚJ HALÁSZKERT Kft-vel kötött szerződést közös
megegyezéssel 2014. augusztus 31. hatállyal megszűnteti.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltakkal kapcsolatban a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Hat. idő: 2014. augusztus 31.

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

K.m.f.

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester
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