JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 10-én, 8.30
órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában.
Jelen vannak:

Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila alpolgármester. Ducsai Sándor,
Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Hodruszky Lajos, Kossuth László, Székely
Attila, Tölli László képviselők.

Távolmaradását előre
jelezte:
Horváth István képviselő
Szabó Zsolt képviselő
Távolmaradását előre
nem jelezte: Kossuth László képviselő
Sas Zoltán képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
dr. Herczku Dóra aljegyző
Szilágyi Éva irodavezető
Az ülésre meghívás történt,
meghívott:
Husz Enikő Judit járási hivatalvezető
dr. Tóth János
Spaits Miklós
Az ülésre meghívás történt, a meghívottak nem jelentek meg.
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, a képviselő – testület 8 tagja van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat az alábbiak szerint:
1. Döntés a benyújtott rendkívüli működési támogatáshoz szükséges nyilatkozatról.
2. Döntés a közbeszerzési tervben jóváhagyott belterületi vízvédelmi és közlekedési
létesítmények felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. napirendi pont:
Döntés a benyújtott rendkívüli működési támogatáshoz szükséges nyilatkozatról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét
képező határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az alábbi határozatot hozza:
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Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az általa:
1. A TÜF Np. Kft. részére 2015-ben átadott 99.645.000,- Ft összegű, 2015. évre vonatkozó
támogatás összegében nem szerepel a hulladék gazdálkodási feladatok ellátásához szükséges
összeg.
2. A TÜF Np. Kft. részére 2015-ben tervezett támogatás nem nyújt fedezetet a rendkívüli
önkormányzati támogatásra benyújtott pénzügyileg nem rendezett számlákban bemutatott
költségekre.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
138/2015. (IX. 10.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az általa:
1. A TÜF Np. Kft. részére 2015-ben átadott 99.645.000,- Ft összegű, 2015. évre vonatkozó
támogatás összegében nem szerepel a hulladék gazdálkodási feladatok ellátásához
szükséges összeg.
2.
A TÜF Np. Kft. részére 2015-ben tervezett támogatás nem nyújt fedezetet a rendkívüli
önkormányzati támogatásra benyújtott pénzügyileg nem rendezett számlákban bemutatott
költségekre.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

2. napirendi pont:
Döntés a közbeszerzési tervben jóváhagyott belterületi vízvédelmi és közlekedési létesítmények
felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs.
(Megérkezik Kossuth László képviselő, jelenlévők száma 9 fő).
Gyenes Levente polgármester: Aki a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képező határozati javaslatban
foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
név szerinti szavazással dönt arról, hogy a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122/A.§ szerinti, a
belterületi vízvédelmi és közlekedési létesítmények felújítása (Kossuth köz) tárgyú közbeszerzési
eljárást
eredményessé nyilvánítja.
Az eljárás nyerteséül a Kiszi-Kő Plusz Kft.
2532 Tokodaltáró, József Attila u. 26.
nettó kivitelezési ár – tartalékkeret nélkül: 15.602.175,- Ft
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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: 9 fő.
Név szerinti szavazás:
Gyenes Levente
Ducsai Sándor
Fábián Béla
Garamszegi Sándor
Hodruszky Lajos

igen
igen
igen
igen
igen

Kossuth László
Mezey Attila
Székely Attila
Tölli László

igen
igen
igen
igen

139/2015. (IX. 10.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
9 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
belterületi vízvédelmi és közlekedési létesítmények felújítása (Kossuth köz) tárgyú közbeszerzési
eljárást
eredményessé nyilvánítja.
Az eljárás nyerteséül a Kiszi-Kő Plusz Kft.
2532 Tokodaltáró, József Attila u. 26.
nettó kivitelezési ár – tartalékkeret nélkül: 15.602.175,- Ft
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.
Gyenes Levente polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Megköszöni a részvételt, az ülést
bezárja.

K.m.f.

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester
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