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Szám: 10833-2/2016. 
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. június 13. 
napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 
 
 

Jelen voltak: 
 Pápai Mihály      polgármester, 
 Erős József    alpolgármester, 
 Czotter Ferenc  képviselő 
 Fa Zsuzsanna  képviselő 
 Nagy József Elek  képviselő 
 Vinnai Tibor  képviselő 
 Zabánné Nagy Gyöngyi  képviselő 
  
 
Távolmaradását bejelentette: 
 
 Bácsi Péter   képviselő 
 Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna  képviselő 
 
Távolmaradását nem jelentette: 
 
 Hegymegi István  képviselő 
 Lakos Péter  képviselő 
 Végh Tibor  képviselő 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: 
 
 Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Dr. Nagy Erika aljegyző, 
 Donhauzer Ádám Városüz.ésVárosf.Nonp.Kft.ügyv. igazgatója 
 Kiss István  Városfejlesztési Iroda vezetője, 
 Suhajda Yvett polgármesteri referens, 
 Tóth Istvánné szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 
 
Pápai Mihály köszöntötte a résztvevőket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 megjelent tagjával 
határozatképes. Ismertette a napirendet, melynek elfogadását hozzászólás nem lévén szavazásra tett fel. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

118/2016.(VI.13.) sz. határozat 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a 
2016. június 13-ai rendkívüli ülésének napirendjét: 
 

Nyílt ülés: 
 
1. Javaslat KEHOP-5.2.9 számú, épületenergetika tárgyú pályázathoz feltételes 
közbeszerzés lezárására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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2. Javaslat a gyáli 4266/3 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatosan. A 
115/2016.(V.26.) számú határozat pontosítása 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

 
1.) napirendi pont Javaslat KEHOP-5.2.9 számú, épületenergetika 

tárgyú pályázathoz feltételes közbeszerzés lezárására 
 
 

 Előterjesztő:  Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Pápai Mihály kérdés észrevétel nem lévén név szerinti szavazásra tette fel az előterjesztés mindhárom határozati 
javaslatát, mivel közbeszerzési eljárás lezárásáról van szó. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –  0  nem szavazattal – 0 tartózkodással a 
következő név szerinti szavazással - az alábbi határozatot hozta:: 
 

 Pápai Mihály igen 
 Erős József igen 
 Czotter Ferenc  igen 
 Nagy József Elek igen 
 Végh Tibor igen 
 Vinnai Tibor igen 
 Zabánné Nagy Gyöngyi igen 

 
119/2016.(VI.13.) sz. határozat 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 
1. elfogadja a KEHOP-5.2.9 számú, "Önkormányzati épületek energiahatékonysági 
felújítására és megújuló energiaforrás hasznosítására a Közép-magyarországi 
régióban" tárgyú pályázat keretében a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola 
vonatkozásában a közbeszerzési eljárás lezárására a szakvélemény és döntési 
javaslatban szereplőeket, és az alapján a Phlegon Consult Kft. ajánlattevőt hirdeti ki 
nyertesnek, és szerződést kíván kötni vele az ajánlatában szereplő 99 112 840,- + 
ÁFA összegért; 
2. a szakvélemény és döntési javaslatban szereplőek szerint érvénytelenné 
nyilvánítja a Paralel Gépész Stúdió Kft., Jánosik és Társai Kft. ajánlatát; 
3. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2016. július 31. 
Felelős: Polgármester 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –  0  nem szavazattal – 0 tartózkodással a 
következő név szerinti szavazással - az alábbi határozatot hozta:: 
 

 Pápai Mihály igen 
 Erős József igen 
 Czotter Ferenc  igen 
 Nagy József Elek igen 
 Végh Tibor igen 
 Vinnai Tibor igen 
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 Zabánné Nagy Gyöngyi igen 
 

120/2016.(VI.13.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
1. elfogadja a KEHOP-5.2.9 számú, "Önkormányzati épületek energiahatékonysági 
felújítására és megújuló energiaforrás hasznosítására a Közép-magyarországi 
régióban" tárgyú pályázat keretében a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola 
vonatkozásában a közbeszerzési eljárás lezárására a szakvélemény és döntési 
javaslatban szereplőeket, és az alapján a KINAMÉ Kft. és HIDI-TOP Kft. közös 
ajánlattevőket hirdeti ki nyertesnek, és szerződést kíván kötni vele az ajánlatukban 
szereplő 82 121 776,- + ÁFA összegért; 
2. a szakvélemény és döntési javaslatban szereplőek szerint érvénytelenné 
nyilvánítja a Paralel Gépész Stúdió Kft. ajánlatát; 
3. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2016. július 31. 
Felelős: Polgármester 

 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –  0  nem szavazattal – 0 tartózkodással a 
következő név szerinti szavazással - az alábbi határozatot hozta:: 
 

 Pápai Mihály igen 
 Erős József igen 
 Czotter Ferenc  igen 
 Nagy József Elek igen 
 Végh Tibor igen 
 Vinnai Tibor igen 
 Zabánné Nagy Gyöngyi igen 

 
121/2016.(VI.13.) sz. határozat 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 
1. elfogadja a KEHOP-5.2.9 számú, "Önkormányzati épületek energiahatékonysági 
felújítására és megújuló energiaforrás hasznosítására a Közép-magyarországi 
régióban" tárgyú pályázat keretében a Rákóczi utca 42-44. szám alatti 
önkormányzati épület vonatkozásában a közbeszerzési eljárás lezárására a 
szakvélemény és döntési javaslatban szereplőeket, és az alapján a HDR Bau Kft. 
ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek, és szerződést kíván kötni vele az ajánlatában 
szereplő 48 645 331,- + ÁFA összegért; 
2. a szakvélemény és döntési javaslatban szereplőek szerint érvénytelenné 
nyilvánítja a KINAMÉ Kft. és HIDI-TOP Kft. közös ajánlattevők, Jánosik és Társai 
Kft. ajánlatát; 
3. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2016. július 31. 
Felelős: Polgármester 

 
2.) napirendi pont Javaslat a gyáli 4266/3 hrsz.-ú ingatlan 

megvásárlásával kapcsolatosan. A 115/2016.(V.26.) 
számú határozat pontosítása 

 
 

 Előterjesztő:  Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 
Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
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Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatban foglaltakat. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

122/2016.(VI.13.) sz. határozat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete 
 
a.) a Gyál, Móra Ferenc utcai (MOBA) szennyvízátemelő áthelyezése és kapacitás 
növelése érdekében megvásárolja a gyáli 4266/3 hrsz.-ú 1452 m2 területű „kivett, 
telephely” művelési ágú ingatlant a tulajdonos FEGA-KRISZ Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.-től (2360 Gyál, Zrínyi Miklós utca 20.) 16.500.000.-Ft- + ÁFA 
vételáron a Közműfejlesztések elszámolási számla terhére; 
b) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, illetve az 
adásvételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2016. július 31. 
Felelős: Polgármester 

 
 
Pápai Mihály további napirendi pont nem lévén megköszönte a munkát és az ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

 
Pápai Mihály           Rozgonyi Erik   

                               polgármester    címzetes főjegyző 
 
 
 
 
A rendkívüli képviselő-testületi nyílt ülés 2016. június 13-án 16.00 órától 16.10 óráig tartott. 
 
A jegyzőkönyv digitális hangfelvételről készült. 
 
 


