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M E G H Í V Ó 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

2016. június 13-án (hétfő) 16.00 órakor 
 
rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 

 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tanácsterem fsz.4. 
 
Napirend: 
 

1. Javaslat KEHOP-5.2.9 számú, épületenergetika tárgyú pályázathoz feltételes közbeszerzés lezárására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

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 
 
Gyál, 2016. június 10.  
 
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat KEHOP-5.2.9 számú, épületenergetika 
tárgyú pályázathoz feltételes közbeszerzés 
lezárására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

KEHOP-5.2.9 számon, "Önkormányzati épületek energiahatékonysági felújítására és megújuló energiaforrás 
hasznosítására a Közép-magyarországi régióban" megnevezéssel Európai Uniós pályázati lehetőség nyílt meg, 
önkormányzati feladatellátást szolgáló épületfejlesztések támogatására. 
 
A pályázat minden szempontból megfelelő elkészítéséhez, lebonyolításához külső szakértő cégek bevonására is 
szükség van, ezért a Képviselő-testület 90/2016.(IV.28.) sz. határozata alapján a projekt felmérési, közbeszerzési 
és tájékoztatás-nyilvánosság biztosítási feladatainak ellátására a Magyar Energia Centrum Kft. került felkérésre, 
a közbeszerzési eljárások megindításához szükséges dokumentumok elkészültek. 
 
A 88/2016 (V.30), 89/2016 (V.30), 90/2016 (V.30) sz. PGB határozatokban elfogadásra került a kivitelező 
felkérésére szolgáló közbeszerzési eljárások ajánlati felhívása és dokumentációja, a határozatok alapján a 
közbeszerzések megindításra kerültek. 
 
A Gyáli Bartók Béla Általános Iskola vonatkozásában a 2016.06.06.-i ajánlattételi határidőig a HDR Bau Kft., 
Phlegon Consult Kft., Paralel Gépész Stúdió Kft., Jánosik és Társai Kft. beadta ajánlatát, ennek adatai a bontási 
jegyzőkönyvben szerepelnek. 
 
A Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola vonatkozásában a 2016.06.06.-i ajánlattételi határidőig a Kinamé Kft., 
HDR Bau Kft., Phlegon Consult Kft., Paralel Gépész Stúdió Kft. beadta ajánlatát, ennek adatai a bontási 
jegyzőkönyvben szerepelnek. 
 
A Rákóczi utca 42-44. szám alatti önkormányzati épület vonatkozásában a 2016.06.06.-i ajánlattételi határidőig a 
Kinamé Kft., HDR Bau Kft., Phlegon Consult Kft., Jánosik és Társai Kft. beadta ajánlatát, ennek adatai a bontási 
jegyzőkönyvben szerepelnek. 
 
A szükséges hiánypótlási felhívások kiküldésre kerültek, a hiánypótlások határideje 2016.06.10-e volt. A 
hiánypótlások beérkezése után a Bíráló Bizottság, ill. a Közbeszerzési Munkacsoport közbeszerzés lezárására 
vonatkozó javaslatát a szakvélemény és döntési javaslat tartalmazza. 
 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat I: 
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 ……………………. ajánlattevőt hirdeti ki 
nyertesnek, és szerződést kíván kötni vele az ajánlatában szereplő …………………….,- + ÁFA 
összegért. 

2. a szakvélemény és döntési javaslatban szereplőek szerint érvénytelenné nyilvánítja a ………………… 
ajánlatát. 

3. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. július 31. 
Felelős:  Polgármester 

 
Határozati javaslat II: 
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 ……………………. ajánlattevőt hirdeti ki 



nyertesnek, és szerződést kíván kötni vele az ajánlatában szereplő …………………….,- + ÁFA 
összegért. 

2. a szakvélemény és döntési javaslatban szereplőek szerint érvénytelenné nyilvánítja a ………………… 
ajánlatát. 

3. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. július 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
Határozati javaslat III: 
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 ……………………. ajánlattevőt 
hirdeti ki nyertesnek, és szerződést kíván kötni vele az ajánlatában szereplő …………………….,- + 
ÁFA összegért. 

2. a szakvélemény és döntési javaslatban szereplőek szerint érvénytelenné nyilvánítja a ………………… 
ajánlatát. 

3. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: 2016. július 31. 
 
Felelős:  közbeszerzési munkacsoport 
 
A határozati javaslatok elfogadása névszerinti szavazást és egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Donhauzer Ádám 
 
 
Gyál, 2016. június 9. 
 
 
 

 Donhauzer Ádám 
 ügyvezető igazgató 

 
 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
 
 
 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 
 
 
Melléklet: Bontási jegyzőkönyvek 

Írásbeli szakvélemény és döntési javaslatok (később kiküldendő) 



























 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a gyáli 4266/3 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásával 
kapcsolatosan. A 115/2016.(V.26.) számú határozat 
pontosítása. 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Tisztelt Képviselő-testület a 115/2016.(V.26.) számú határozatában az alábbiakról döntött. 
 

„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-os 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” 

A határozat pontosítása szükséges, mivel a határozati javaslatban és a határozatban nem szerepel az, hogy a 
vételár nettó, vagy bruttó érték. A vételi ajánlatban, illetve az előterjesztésben egyaránt 16.500.000.-Ft+ÁFA 
vételár szerepel. Önkormányzatunk a vonatkozó jogszabályok alapján az ÁFA-t visszaigényelheti. 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek tárgyi határozatot pontosítani! 

Határozati javaslat: 
 
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 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette:  Kiss István városfejlesztési irodavezető 

 

Gyál, 2016. június 7. 

  

                                                                                                                                Pápai Mihály 
   polgármester 
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