JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 19-én, 08.15
órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában.
Jelen vannak:

Mezey Attila alpolgármester, Ducsai Sándor, Fábián Béla, Garamszegi Sándor,
Hodruszky Lajos, Kossuth László, Sas Zoltán, Szabó Zsolt, Tölli László
képviselők.

Távolmaradását előre
jelezte:
Gyenes Levente polgármester
Horváth István képviselő
Székely Attila képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné pü. irodavezető
Szilágyi Éva önkormányzati 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:
Husz Enikő Judit járási hivatalvezető
dr. Tóth János
Spaits Miklós
Mezey Attila alpolgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, a képviselő – testület 9 tagja van jelen, az ülést megnyitja. Tájékoztatja a
jelenlévőket, hogy Polgármester úr egyéb elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen, ezért őt
kérte fel annak levezetésére.
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
Mezey Attila alpolgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat az alábbiak szerint:
1. Döntés önrész biztosításáról a Gyömrő Városi Sport Klub által benyújtandó „napelemes
pályázathoz”.
2. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat által kiírt „Házasságkötő épület felújítása,
tetőszerkezet cseréje 327,5 m2, vasbeton födém 17,6 m3 tárgyú és mennyiségű közbeszerzési
eljárás eredményéről.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1

1. napirendi pont:
Döntés önrész biztosításáról a Gyömrő Városi Sport Klub által benyújtandó „napelemes
pályázathoz”.
Mezey Attila alpolgármester: Ez gyakorlatilag egy régi pályázati anyag újraélesztése. Már többször
próbáltak pályázni rá, most újra kiírták, ezért újra benyújtják. Ez az önrész majd a jövő évi
költségvetésbe kerül betervezésre. Kérdés, hozzászólás?
Ducsai Sándor képviselő: Először októberben találkozott ezzel a pályázattal, akkor, mint
tulajdonos, hozzázárulást adtak, most pedig az önrészről döntenek. Ez mekkora összeget jelent
sikeres pályázat esetén? Ezek az összegek be vannak tervezve a költségvetésbe, vagy ha megnyerik
a pályázatot, akkor hogy garantálják az önrészt?
Mezey Attila alpolgármester: Ez a jövő évi költségvetésbe kerül betervezésre. 2016. március 20-a
körül kell elfogadni jövő évi költségvetést és erről majd jövőre kell dönteni, ha megnyerik a
pályázatot.
Ducsai Sándor képviselő: Akkor, ha jól értelmezi, az idei évi költségvetést nem terheli, csak a jövő
évit. Ha lehet, belenézne ebbe a pályázati anyagba. Köszöni szépen.
Mezey Attila alpolgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1. sz.
mellékletét képező határozati javaslatban foglaltakat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a Gyömrő Városi Sport Klub által a Magyar Kézilabda Szövetséghez
benyújtandó Napelemes pályázatához, mint az Ignácz Ilona Sportcsarnok tulajdonosa a
(2230 Gyömrő, Fő tér 2.) a projekt megvalósításához szükséges 30%-os önrészt biztosítja,
a 2015. október 22-én megtett polgármesteri nyilatkozatnak megfelelően.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntéssel kapcsolatban a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.
193/2015. (XI. 19.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrő Városi Sport Klub által a Magyar Kézilabda Szövetséghez
benyújtandó Napelemes pályázatához, mint az Ignácz Ilona Sportcsarnok tulajdonosa a (2230
Gyömrő, Fő tér 2.) a projekt megvalósításához szükséges 30%-os önrészt biztosítja, a
2015. október 22-én megtett polgármesteri nyilatkozatnak megfelelően.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntéssel kapcsolatban a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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2. napirendi pont:
Döntés Gyömrő Város Önkormányzat által kiírt „Házasságkötő épület felújítása, tetőszerkezet
cseréje 327,5 m2, vasbeton födém 17,6 m3 tárgyú és mennyiségű közbeszerzési eljárás
eredményéről.
Mezey Attila alpolgármester: Ennek a napirendnek az a lényege, hogy sikerült a vis maior
pályázatot megnyerni a házasságkötő terem felújításával kapcsolatban. Tavaly már meg kellett
támasztani az oromdeszkát. Reméli, hogy olyan tél lesz, mint a tavalyi és akkor egész télen tudnak
dolgozni. Kérdés, hozzászólás? Nincs. 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 122/A. § szerinti a Házasságkötő épület felújítása, tetőszerkezet cseréje tárgyú
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
Az eljárás nyerteséül a:
TRAVERZ Kft.
2534 Tát, Babits Mihály u. 25.
nettó kivitelezési ár (vállalkozói díj) – tartalékkeret nélkül: 33.418.210,- Ft
jelöli meg.
Érvényes ajánlatot nyújtott be még:
Imperial-Bau Kft.
2023 Dunabogdány, Arany János u. 8.
nettó kivitelezési ár (vállalkozói díj) – tartalékkeret nélkül: 34.624.947,- Ft
Érvénytelen ajánlatot nyújtott be:
Könyv-Építő Kft.
2521 Csolnok, Leányvári u. 32.
nettó kivitelezési ár (vállalkozói díj)– tartalékkeret nélkül: 34.696.590,- Ft
Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pont alapján, mivel ajánlatában nem nyilatkozott a tényleges
tulajdonosáról.
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:
Ducsai Sándor
Fábián Béla
Garamszegi Sándor
Hodruszky Lajos
Kossuth László

igen
igen
igen
igen
igen

Mezey Attila
Sas Zoltán
Szabó Zsolt
Tölli László

igen
igen
igen
igen

194/2015. (XI. 19.) Kt. határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
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név szerinti szavazással dönt arról, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 122/A. § szerinti a Házasságkötő épület felújítása, tetőszerkezet cseréje tárgyú
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
Az eljárás nyerteséül a:
TRAVERZ Kft.
2534 Tát, Babits Mihály u. 25.
nettó kivitelezési ár (vállalkozói díj) – tartalékkeret nélkül: 33.418.210,- Ft
jelöli meg.
Érvényes ajánlatot nyújtott be még:
Imperial-Bau Kft.
2023 Dunabogdány, Arany János u. 8.
nettó kivitelezési ár (vállalkozói díj) – tartalékkeret nélkül: 34.624.947,- Ft
Érvénytelen ajánlatot nyújtott be:
Könyv-Építő Kft.
2521 Csolnok, Leányvári u. 32.
nettó kivitelezési ár (vállalkozói díj)– tartalékkeret nélkül: 34.696.590,- Ft
Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pont alapján, mivel ajánlatában nem nyilatkozott a tényleges
tulajdonosáról.
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: Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Megköszöni a részvételt, az ülést
bezárja.

K.m.f.

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester
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