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Szám: 8292-2/2015. 
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. augusztus 3. 
napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 
 

Jelen voltak: 
 Pápai Mihály   polgármester, 
 Erős József    alpolgármester, 
 Bácsi Péter  képviselő 
 Czotter Ferenc  képviselő 
 Fa Zsuzsanna  képviselő 
 Hegymegi István  képviselő 
 Lakos Péter  képviselő 
 Végh Tibor  képviselő 
 Vinnai Tibor  képviselő 
 Zabánné Nagy Gyöngyi  képviselő 
  
Távolmaradását bejelentette: 
 
 Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna   képviselő 
 Nagy József Elek   képviselő 
   
 
Tanácskozási joggal megjelentek: 
 
 Rozgonyi Erik címzetes főjegyző, 
 Donhauzer Ádám Városf.és Városüz.Nonp.Kft.ügyv.ig. 
 Tóth Istvánné szervezési ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 
 
 
Pápai Mihály köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 fővel határozatképes. 
Ismertette az ülés napirendjét, melynek elfogadását hozzászólás nem lévén szavazásra tett fel. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen - 0 nem szavazattal – 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

185/2015.(VIII.03.) sz. határozat 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a 
2015. augusztus 3-ai rendkívüli ülésének napirendjét: 
 
1. Javaslat „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” tárgyú pályázathoz 
eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás lezárására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
1.) napirendi pont Javaslat „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” 

tárgyú pályázathoz eszközbeszerzés közbeszerzési 
eljárás lezárására 

 
 

 Előterjesztő:  Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
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Az előterjesztés elektronikusan kiküldésre került. (A jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Donhauzer Ádám elmondta, hogy a Közbeszerzési Felügyelettől megérkezett a jóváhagyás az 
eszközbeszerzéshez. Az informatikai résznél sajnos a legolcsóbb ajánlattevőt ki kellett zárni, de más 
költségvetési soron jóval több megtakarítás van, azonban az átcsoportosítási folyamat csak a közbeszerzési 
eljárás lezárása után kezdhető meg. A szerződéskötést augusztus 14-re tervezték. Augusztus 25-ig kevés esély 
van arra, hogy a kukák és egyéb eszközök megérkezzenek, de lehetőség van a határidő kitolására október 1-ig 
változás bejelentéssel. A jövő hét folyamán egyeztetnek a szállítókkal az autók érkezéséről, ennek a résznek a 
megvalósítása megfelelően halad. 
 
Végh Tibor észrevétele szerint még több, mint 600 ezer forintot hozzá kell tenni, mert nem áll rendelkezésre a 
szükséges összeg. 
 
Pápai Mihály helyesbítésként elmondta, hogy az összeg a rendszerben benne van, csak átcsoportosításra van 
szükség, mert nem azon a soron található, ahol lennie kellene. Az Önkormányzatnak a beruházás nem kerül 
többe a tervezettnél.  
 
További kérdés, észrevétel nem lévén név szerinti szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – 0 tartózkodással a 
következő név szerinti szavazással - az alábbi határozatot hozta: 
 

 Pápai Mihály igen 
 Erős József igen 
 Bácsi Péter   igen 
 Czotter Ferenc igen 
 Fa Zsuzsanna igen 
 Hegymegi István igen 
 Lakos Péter igen 
 Végh Tibor nem 
 Vinnai Tibor igen 
 Zabánné Nagy Gyöngyi igen 
 

 

186/2015.(VIII.03.) sz. határozat 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 
1. elfogadja, az „Adásvételi szerződés eszközök beszerzésére, a KEOP-1.1.1/C/13-
2013-0009 számú, „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” megnevezésű projekt 
megvalósulása keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás írásbeli szakvélemény és 
döntési javaslatában szereplőeket, és az alábbiakat, mint legkedvezőbb 
ajánlattevőket hirdeti nyerteseknek: 
2. I. rész vonatkozásában szerződést kíván kötni az IDEA CONTACT Kft. és P. 
HENKEL GMBH. közös ajánlattevőkkel az ajánlatukban szereplő 69 920 000,- Ft + 
Áfa összegért; 
3. II. rész vonatkozásában szerződést kíván kötni a MEVATELLUS 
Konzorciummal (TELLUS INVICTUS Kereskedelmi és Beruházó Kft és MEVA-
HU Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevők) az ajánlatában szereplő 6 636 000,- Ft + 
Áfa összegért; 
4. III. rész vonatkozásában szerződést kíván kötni az RF-IT Hungary Informatikai, 
Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.-vel az ajánlatában szereplő 21 628 000,- Ft + Áfa 
összegért; 
5. IV. rész vonatkozásában szerződést kíván kötni az RF-IT Hungary Informatikai, 
Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.-vel az ajánlatában szereplő 2 625 000,- Ft + Áfa 
összegért, melyhez biztosítja a projektben tervezetten felül szükséges plusz 
625 000,- Ft + Áfa összeget, amennyiben lehetséges, a projekten belüli 
költségátcsoportosítással, amennyiben valamilyen ok miatt ez nem lehetséges, akkor 
a 2015. évi költségvetés Általános tartalékkeretének terhére; 
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6. A MetalCom Távközlési és Rendszerintegrációs Kft., és az Alkalmazás 
Fejlesztési Fórum Kft. ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja az írásbeli szakvélemény 
és döntési javaslatában szereplőek szerint; 
7. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések 
megtételére. 
 

Határidő: 2015. augusztus 30. 
Felelős: Munkacsoport 
 

 
Pápai Mihály más napirendi pont nem lévén megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

 
Pápai Mihály           Rozgonyi Erik     

                             polgármester    címzetes főjegyző 
 
 
 
 
A rendkívüli képviselő-testületi nyílt ülés 2015. augusztus 3-án 14.00 órától 14.15 óráig tartott. 
 
A jegyzőkönyv digitális hangfelvételről készült. 
 

 
 


