
Szám: 541-2/2015. 

.Jcgvzőkönvv 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 14. 
napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

Készült: 4 példányban 

1 pld - Eredeti példány 
1 pld. - Irattár - Helyben 
1 pld. - Munkapéldány 
1 pld. - Könyvtár 
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Szám: 541-2/2015. 

Jelen voltak: 

Jcavzőkönvv 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 14. 
napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

Erős József 
Czotter Ferenc 
Fa Zsuzsanna 
Hegymegi István 
Lakos Péter 
Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna 
?\agy József Elek 
Végh Tibor 
Zabánné ~agy Gyöngyi 
Vinnai Tibor 

alpolgármester, 
képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

Távolmaradását bejelentette: 

Pápai '.\lihály 
Bácsi Péter 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

polgármester 
képviselő 

Rozgo1:yi Eri~' 
Donhauzer Adám 
Tóth Istvánné 

címzetes főjegyző, 
Vúrosfejl. és Városliz.Nonprofit Kft. ügyv.ig. 
szervezési ügyintéző, j egyzökönyvvezetö 

Erős József alpolgármester úr köszöntötte a megjelenteket. Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Pápai 
Mihály polgármester úr távol!éte miatt a mai rendkívüli ülést ő vezeti. Ismertette a tárgyalandó napirendi 
pontokat, majd kádés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel annak elfogadását. 

Gyál Város Ö:1kor:nányzatúné:k K~pviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

1/2015.(1.14.) sz. hallírozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a 
2015. január 14-ei rendkívüli ülésének napirendjét: 

.\'vílt ülés: 

!. Javaslat „Gyáli Liliom óvoda felújítása" megnevezésű közbeszerzési rész 
~~r:is lezárósára 

Előterjesztő: Donhauzer Adám ügyvezető igazgató 
Tá rgva 1 ja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

2. Javaslat „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program" tárgyú pályázathoz gép 
beszerzési közbeszerzési eljárás lezárásának módosítására 



j 

Előterjesztéí: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
Tárgvalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

1.) napirendi pont Javaslat „Gyáli Liliom óvoda felújítása" 
megnevezésű közbeszerzési rész eljárás lezárására 

Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre kerlilt. (Ajegyzőkünyv 3. számú melléklete.) 

Hegymegi István megkérdezte, hogy mi indokolta az egyik pályázó kizárását? 

Donhauzer Ádám elmondta, hogy két pályázó jelentkezett a kiírásra, és mindkettőt hiánypótlásra kellett 
felkérni. Az egyik pályázó be is nyújtotta a ké11 adatokat, de a másik először kifogásolta, hogy olyan 
dokumentumokat kérnek a hiánypótlásban, amelyek nem szlikségesek a pályázathoz, erre a választ elküldte a 
munkacsoport, de a ké11 anyag határidőre nem érkezett be, ezért kellett kizárni. 

Czottcr Ferenc elmondta, hogy a Pénzligyi és Gazdasági Bizottság a testületi ülés előtt rendkívüli ülésen 
tárgyalta az előte1jesztést és támogéltták a határoz'1ti javaslatban foglaltak elfogadását. 

Erős József egyéb kérdés, észrevétel nem lévén az elhangzottaknak megfelelően név szerinti szavazásra tette fel 
a határozati javaslatot. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testlilete 9 igen szavazattal - 1 nem szavazattal - 0 tartózkodással a 
következő név szerinti szavazással - az alábbi határozatot hozta: 

Erős József 
Czotter f ere ne 
Fa Zsuzsan:ia 
Hegymegi István 
Lakos Péter 
Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna 
Nagy József Elek 
Végh Tibor 
Vinnai Tibor 
Zabánné Nagy Gyöngyi 

igen 
igen 
igen 
igen 
nem 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 

2/2015.(1.14.) sz. lrntározat 

Gyál Város Önkor111{::1yzatának Képvisclő-testlilete úgy dönt, hogy: 
1. elfogadja, a „Gyc'di Liliom óvoda felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás 
részvételi szakasz<inak lezárására a szakvélemény és döntési javaslatában 
szereplöeket, a KlNAMÉ Kft.-H!Dl-TOP Kft. közös részvételre jelentkezők 
részvételi jelentkezését érvényesnek hirdeti ki, 
2. elfogadja, a „Gyáli Liliom óvoda felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás 
részvételi szakaszának lezárására a szakvélemény és döntési javaslatában 
szereplöeket, a „JÁNOSIK ÉS TÁRSAI" BUILD Kft. részvételre jelentkező 
részvételi jelentkezését érvénytelennek nyilvánítja a szakvéleményben foglalt 
indokok alapján. 
3. tárgyi közbeszerzési eljúr,ís r~szvétcli szakasz{1t eredményesnek nyilvánítja, 
felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések 
rn~gtéti.:lére. 

Határiúő: 2015.január 30. 
Felelős: Munkacsoport 



2.) napirendi pont 
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Javaslat „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program" 
tárgyú pályázathoz gép beszerzési közbeszerzési 
eljánís lezúrásának módosítására 

Ellíterjcsztlí: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 

Czottcr Ferenc elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a testületi ülés előtt rendkívüli ülésen 
tárgyalta az előterjesztést és javasolták a határozati javaslat elfogadását. 

Erős József további hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta az elhangzottakat. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-tcstülctc 9 igen szavazattal - l nem szavazattal - 0 tartózkodással a 
kö\·etkezö név szerinti szavazással - az alábbi határozatot hozta: 

Erős József 
Czotter Ferenc 
Fa Zsuzsanna 
Hegymegi István 
Lakos Péter 
Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna 
Nagy József Elek 
Végh Tibo:· 
Yinnai Tibor 
Zab<i1111é :-:agy Gyöngyi 

igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
nem 
igen 
igen 

3/2015.(T.14.) sz. hahíroz:1t 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja, az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal a „Gyáli 
Hulladékgazdálkodási Program - gép beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
írásbeli szakvélemény és döntési javaslatában szereplőeket és a 199/2014.(XI.27) sz. 
határozat 4 ;)ontja - a többi rész változatlanul hagyása mellett- az al::íbbiakra 
módosul: 
,.4. a szakvélemény és döntési javaslatban szereplőek szerint, az abban szereplő 
incoklás alapján énénytek1111~ nyilvánítja a következő ajánlattevők ajánlatát: 
Sufficit Fix Kft, Horoszcoop Kft." 
2. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további 
intézkedések megtételére. 
Jelen határozat érvényességének feltétele a KEOP- l.1. l/C/13-2013-0009 azonosító 
számú pályázatban Közreműködő Szervezet, ill. a Közbeszerzési Felügyeleti 
Főosztály által a közbeszerzési eljárás, és annak lezárásának jóváhagyása, az erről 
szóló tanúsítvány kiállítása. 

Határidő: 2015. jcrnuár 30. 
felelős: Munk2csopon 

Erős József mas tárgyalandó napirendi pont nem lévén megköszönte a munkát és az ülést bezárta. 

K.m.f. 

/-
R o z go ny i Erik 
címzetes föj cgyző 
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l ... -:.: "'LA" ' ,„ 
' "'· Eros J zs f -~ l s •' 
1 '~ alpolgármester 
\ ''1. 

A rendkívüli ké;]\'ise!J-testlileti n; ;Jt ülés 201 S. jzmuár 14-én 17.00 órútól i7:p óráig tanott. 
A jegyzőkönyv digitzi.lis hangfclvétclröl készült. ·· 



2.sz. melléklet 

Szám: 541-2/2015. 

Jelenléti ív 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 14. napján megtartott 
nyílt üléséről 

Pápai Mihály polgármester 

Erős József alpolgármester 

Bácsi Péter képviselő 

Czotter Ferenc képviselő 

Fa Zsuzsanna képviselő 

Hegymegi Ist\'án képviselő 

Lakos Péter képviselő 

.\farjaü:é Dr.Szerényi Zsuzsanna képviselő 

Naov József Elek ""• képviselő 

Végh Tibor képviselő 

Vinnai Tibor képviselő 

Zabánné ~agy Gyöngyi képviselő 

Ta 11cícs ;:o:: cís i jo ggo l meg !z fro ! lak: 

Botlik Zoltán a PGB külsős tagja 

Dr. Fa Cecília az SZEKB külsős tagja 

Gácsi Kiss Dezsőné az OKB külsős tagja 

Karap Erzsfüet az OKB külsős tagja 

Szabó Ist\·~1n a KK3 külsős tagja 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

Sávai :v1ária 
Aljegyző 
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Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezető 

Kiss István 
Városfejlesztési Iroda vezető 

Kojnok Balázs 
Igazgatási Iroda vezető 

dr.Flórián-Karvalics Katalin 
törvényességi referens 

Donhauzer Ádám 
Városfcj 1. és Városüz. Nonprofit Kft. ügyv.ig. 

Tóth Istvánné 
szen eúsi ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 
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Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 
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Pápai Mihály 
polgármester lt , 


