
Szám: 2001-2/201). 

Jegvzőkönvv 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 4. 
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: 2001-2.2015. 

Jelen voltak: 

.J e a v z ő k li n v v 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 4. 
napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

Erős József 
Czotter Ferenc 
Lakos Péter 
'.'vlarjai;;é Dr. Szerényi Zsuzsanna 
?\ a;sy József Elek 
Zabánné Nagy Gyöngyi 
Vinnai Tibor 

alpolgármester, 
képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

Távolmaradását bejelentette: 

Pápai '.\lihály 
fü:cs i i'é:cr 
fa Zsuzsérnna 
Hegymegi Jstdn 
Vég:~ Tilior 

Tanácskozási joggal megjelentek: 

polgármester 
képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

Rozgonyi Erik 
Donhauzer Ádám 
Tóth Istv6nné 

címzetes főjegyző, 
Városfejl. és Városüz.Nonprofit Kft. ügyv.ig. 
szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

Erős József alpoig<lrmester úr ;_;0szö:~tötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 jelenlévő 
tagjával határozatkéíJeS. Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Pápai rvfihály polgármester úr távolléte 
miatt a mai rendkívüli ülést ő vezeti. Ismertette a t2rgyalandó napirendi pontokat, majd kérdés, hozzászólás nem 
lévén szavazásra tette fel annak elfogadását. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testlilete 7 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

26/2015.(11.0..J.) sz. határozat 

Gy21 Város Önkorrnt11yzatának Képviselő-testlilcte az alábbiak szerint fogadja el a 
2D 15. frb:·uár -\-ci :·c:~,j'.dvli:i .:ksénck napirendjét: 

:\'vílt ülés: 

1. Javaslat a 2015. évi közbeszerzési terv elfogadására 

Előterjesztő: 

Tárgvalja: 
Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 



2. Javaslat „Adásvételi szerződés eszközök beszerzésére, a KEOP-1.1.1/C/13-
2013-0009 számú, „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program" megnevezésű projekt 
megvalósulása keretében." tárgyú közbeszerzési cljárós lezárására 

Előtcrj esz tő: 
Tárgvalja: 

Határidő: azonrrnl 
Felelős: Polgármester 

1.) napirendi pont 

Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
Pénzligyi és Gazdasági Bizottság 

Javaslat a 2015. évi közbeszerzési terv elfogadására 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 

Czotter Ferenc elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a testületi ülés előtt rendkívüli ülésen 
tárgyalta az elő:erjcsztést, és j2v2solják a közbeszerzési terv elfogadását. 

Erős József egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az elhangzottakat. 

Gyál Yóros Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

27/2015.(Il.04.) sz. lrntúrozat 

Gyál Város Önkorn~zmyz2ti\nak Képviselő-testlilete elfogadja az előterjesztés 
mellékl;cte szerinti tartalommal a 2015. évi közbeszerzési tervét. 

11 :1 túri dő: 2 0 15. 1~: á; e! u s 3 l . 
Felelős: Polgármester 

2.) napirendi pont Javaslat „Adásvételi szerződés eszközök 
beszerzésére, a KEOP-1.1.l/C/13-2013-0009 számú, 
„Gyáli Hulladékgazdálkodási Program" 
megnevczesu projekt megvalósulása keretében" 
tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására 

Elötcrjcsztö: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 

Az elöterjcszt~s elek::onikus211 k:klil~:ésre került. (A jegyzőkönyv 4. sz<1mú melléklete.) 

Czotter Ferenc az előző napirendhez hasonlóan tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság a testületi ülés előtt rendkívüli ülésen tárgyalta az előterjesztést, és javasolják a határozati javaslatban 
foglaltak elfogadását. 

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

Gyál Város Önkormányzatánuk Képviselő-tcstlilete 7 igen sz2vuzattal - 0 nem szavazattal - 0 tartózkodással a 
következő név szerinti szavazással - az alábbi határozatot hozta: 

Erős J ózscf 
Czottci" Ferc:nc 
Lakos Péter 
Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsunna 
Nagy József Elek 
Vinnai Tibor 
Zabánné Nagy Gyöngyi 

igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
igen 
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28/2015.(IJ.04.) sz. hatúrozat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
1. elfogadja, az „Adásvételi szerződés eszközök beszerzésére, a KEOP-l. l. l/C/13-
2013-0009 számú, „Gyáli Hulladék-gazdálkodási Program" megnevezésű projekt 
megvalósulása keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás írásbeli szakvélemény és 
dö;llési javaslatában szereplőeket, az eljárást eredménytelenné nyilvánítja. 
2. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szlikséges további intézkedések 
megtételére. 

Határidő: 2015. február 28. 
Felelős: l\lunkacsoport 

Erős József további napirendi pont nem lévén megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 

//~~-
lfozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

K.m.f. 

A rendkívüli képviselő-testületi nyílt ülés 2015. február 4-én 17 .00 órától 17 .15 óráig tartott. 
A jegyzőkönyv digitális hangfelvételről készült. 



2.sz. melléklet 

Szóm: 2001-2.2015. 

Jelenléti ív 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 4. napján megtartott 
nyílt üléséről 

Pápai ?viihály polgármester 

Erős Józs-:-f al polgclimester 

Bácsi Péter képviselő 

Czotter Ferenc képviselő 

Fa Zsuzsanna képviselő 

Hegymegi lst\ án képviselő 

Lakos Pé:c:r képviselö 

Marjainé Dr.Szerényi Zsuzsanna képviselő 

Nagy József Elek képviselő 

Végh Tibor képviselő 

Vinnai Tibo:· képviselő 

Zabánné :\'agy Gyöngyi 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

Botlik Zoltán a PGB külsős tagja 

Dr. Fa Cecília az SZEKB külsős tagja 

Gácsi Kiss Dezső;1é az OKB külsős té'igja 

Karap Erzsébet az OKB külsős tagja 

Szabó István a KKB külsős tagja 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

Súvai l\1ária 
Aljegyzö 
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dr.Flórián-Karvalics Katalin 
törvényességi referens 

Donhauzcr Acbm 
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Városfejl. és Városüz. Nonprofit Kft. ügyv.ig. 

Tóth Istvánné 
szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

y_. -
Rozgonyi Erik 
címzetes főj q,'!'ZŐ 
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Pápai Mihály 
polg~1rmcstcr L\ . 


