Szám: 6123-2/2013.

Jegyzőkönyv

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 21.
napján megtartott rendkívüli nyílt ülésérőL

Készült:

4 példányban

l pld. - Pest Megyei Kormányhivatal
vezetője

l pld. - Irattár - Helyben
l pld. - Munkapéldány
l pld. - Könyvtár

Szám: 6123-2/2013 .

Jegyzőkönyv

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete 2013. május 21.
napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről
Jelen voltak:
polgármester

Pápai Mihály
Czotter Ferenc
Cseszkó Tibor
Erős József
Gazdilené Kasa Csilla
Végh Tibor
Véghné B ágya Ildikó
Vinnai Tibor
Zabállné Nagy Gyöngyi

képviselő,

képviselö
képviselö
képviselö
képviselö
képviselö
képviselö
képviselö

Távolmaradását bejelentette:
alpolgármester
képviselö

Pánczél Károly
Fa Zsuzsanna

Távolmaradását nem jelentette:
képviselö

Lakos Péter

Tanácskozási joggal megjelentek:
Rozgonyi Erik
Sávai Mária
Diera Éva
Donhauzer Ádám
Zsigovits Gábor
Máthé Márk
Tóth Istvánné

címzetes

főjegyző,

aljegyző ,

Pénzügyi és Adó Iroda vezető,
VárosfejL és Városüz.Nonp.Kft. ügyvez.ig.
VárosfejL és Városüz.Nonp.Kft. ügyvez.ig.
közbeszerzésitanácsadó
szervezési ügyintéző

Pápai Mihály köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a Képviselö-testület 7
megjelent tagjával határozatképes. Ismertette a tárgyalandó napirendi pontokat, melyek elfogadását hozzászólás
nem lévén szavazásra tett fel.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete 7 - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
108/2013.(V.21.) sz. határozat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete az alábbiak szerint fogadja el a
2013 . május 21-ei rendkívüli ülésének napirendjét:
l. Javaslat "Bóbita Bölcsőde bővítésének kivitelezése" megnevezésü közbeszerzési
eljárás lezárásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő:

Tárgyalja:

Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2. Beszámoló a Gyál Városfej lesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012.
évi mérlegéről és közhasznú jelentéséről
Előterjesztő:

Tárgyalja:

Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Beszámoló a Gyáli-Városgazda Kft. 2012. évi mérlegéről
Előterjesztő:

Tárgyalja:
4. Javaslat az
meghozatalára
Előterjesztő:

Tárgyalja:
Határidő:
Felelős:

Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
energetikai

pályázat

benyújtásával

kapcsolatos

döntések

Pápai Mihály polgármester
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

azonnal
Polgármester
Javaslat "Bóbita Bölcsőde bővítésének kivitelezése"
megnevezcsu közbeszerzési eljá rás lezárásával
kapcsolatos döntések meghozatalára

1.) napirendi pont

Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 3. számú melléklete.)
Pápai Mihály kérdés, észrevétel nem lévén tájékoztatta ajelenlévőket, hogy az új közbeszerzési törvény alapján
közbeszerzési eljárás lezárásánál névszerinti szavazással kallelfogadni az eredményt. Szavazás következett.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igenszavazattal-O nemszavazattal - O tartózkodással a
név szerinti szavazással - az alábbi határozatot hozza:

következő

109/2013.fY.21.) sz. határozat
Pápai Mihály
Czotter Ferenc
Erős József
GazdiknéKasa Csilla
Végh Tibor
Véghné Bágya Ildikó
Vinnai Tibor
Zabánné Nagy Gyöngyi

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
l. elfogadja a "Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül KMOP4.5.2-11-2012-0021 "Bölcsödei ellátását nyújtó intézmények infrastrukturális
fejlesztése és kapacitásának bövítése" tárgyú pályázatra benyújtott "Férőhelybővítés
és Szolgáltatásfejlesztés a Bóbita Bölcsődében" kivitelezése" tárgyú közbeszerzési
eljárás lezárására a Bíráló Bizottság javaslatát, és az előterjesztéshez mellékelt
"Összegezés az ajánlatok elbírálásáról" nevű dokumentumot, az abban szereplőeket.
A Bíráló Bizottság javaslata alapján az ÉPKOMPLEX Kft. (2100 Gödöllő, Rét u.
37.) céget hirdeti ki az eljárás nyerteseként, míg második helyezettként a KINAMÉ
Kft. (2360 Gyál, Toldi M. u. 45.) céget.
2. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Munkacsoport

Beszámoló
a
Gyál
Városfejlesztési
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2012.
mérlegéről és közhaszn ú jelentéséről

2.) napirendi pont

Előterjesztő:

Zsigovits Gábor

ügyvezető

és
évi

igazgató

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

József elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az
1.003 .000.-Ft összegü pótbefizetést javasol meghatározni.

előterjesztés

IL sz. határozati javaslatában

Pápai Mihály egyéb hozzászólás nem lévén az elhangzott kiegészítéssel szavazásra tette fel a beszámoló
elfogadására vonatkozó határozati javaslatokat.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete 9 - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
110/2013.(V.21.) sz. határozat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyál Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.) egyszemélyes
alapítója a Kft. 2012. évi mérlegbeszámolóját -5.647 eFt (veszteség) mérleg szerinti
eredménnyel és 166.532eFt mérleg föösszeggel elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2013 . május 31.
Polgármester

Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete 9 - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
111/2013.cy.21.) sz. határozat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyál Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.) egyszemélyes
alapítója a Kft-nek 1.003 .000.-Ft összeget biztosít pótbefizetés jogcímen, a
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 143.§ (3) bekezdésében
meghatározott határidön belül, a 2013 . évi költségvetés 6. számú mellékletében a
céltartalékok között a "Pályázattól függö beruházások önrésze" soron tervezett 20
millió forint terhére.
Határidő:

Felelős:

3.) napirendi pont

2013 . augusztus 21.
Polgármester
Beszámoló

a

Gyáli-Városgazda

Kft.

2012.

évi

mérlegéről

Előterjesztő:

Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 5. számú melléklete.)
Pápai Mihály kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselö-testülete 9 - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
112/2013.cy.21.) sz. határozat
Gyál Vár os Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyáli-Városgazda Kft.
(2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.) egyszemélyes alapítója a Kft. 2012. évi
mérlegbeszámolóját 31 eFt mérleg szerinti eredménnyel és 970eFt mérleg
föösszeggel elfogadja.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgármester

Javaslat az energetikai pályázat
kapcsolatos döntések meghozatalára

4.) napirendi pont

Előterjesztő:

benyújtásával

Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 6. számú melléklete.)
Pápai Mihály hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 - igen - O nem szavazattal - O tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
113/2013.(V.21.) sz. határozat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) a Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése (KMOP-3 .3.3.-13) kódjelű
pályázat benyújtásával kivánja megvalósítani Gyál alábbi intézményeinek
napelemekkel történő felszerelését:
Tulipán Óvoda, Bartók Béla Általános Iskola, Ady Endre Általános Iskola és Zrínyi
Miklós Általános Iskola;
b) a pályázat dokumentáció, megvalósíthatósági tanulmány és energetikai
veszteségfeltárás elkészítésére a Goodwill Consuiting Kft-vel, míg a csatlakozási
tervdokumentáció elkészítésére a GoodWill Energy Kft-vel, szerződést köt, melynek
összesen 950.000,- Ft+ÁFA összegű, a pályázatban elszámolható költségéta 2013 .
évi költségvetés 6. számú mellékletének a céltartalékok között a "Pályázattól függő
beruházások önrésze" soron tervezett 20 millió forint terhére biztosítja;
c) a sikeres pályázat érdekében a feltételes közbeszerzési eljárást le kívánja
folytatni , melyhez 3 ajánlatot kell beszerezni;
d) felhatalmazza a Polgármestert a szűkséges további intézkedések megtéte lére.
Határidő:
Felelős:

2013. december 31.
Polgármester

Pápai Mihály egyéb napirendi pont nem lévén megköszönte a munkát és az ülést bezárt<J,._

K.m.f.

A rendkívüli képviselő-testületi illés 2013. május 21-én 18.00 órátóll8.20 óráig tartott.
A jegyzőkönyv digitális

hangfelvételről

készült.

