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M E G H Í V Ó  
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ifjúsági és Sport Bizottsága 
 
 

2020. június 24-én (szerda) 15.00 órakor 
 
 
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
 
Ülés helye: Gyáli  Polgármesteri Hivatal – Tanácsterem – földszint   4. (Gyál, Kőrösi út 112-114.) 
 
 
N a p i r e n d : 
 
Nyílt ülés: 
 

1. Javaslat a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola és a Víztorony melletti parkok tervezésére kiírt 
pályázatok lezárására 

Zárt ülés: 
 

2. Javaslat a 2020. évi Kiváló Gyáli Sportolói Díj odaítélésére 
 

Gyál, június 17. 
 
 
 
                      Vinnai Tibor s.k. 
          a Bizottság elnöke 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
2020. június 17. 
 
 
Tóth Istvánné  
bizottsági titkár 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Bartók Béla Általános 
Iskola és a Víztorony melletti parkok tervezésére 
kiírt pályázatok lezárására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt feladatának tartja a város zöldfelületeinek 
folyamatos fejlesztését, ennek keretében már a 2018. évi költségvetésében is elkülönített összeg szerepelt ezen 
beruházások tervezésére. Sajnálatosan akkor sikertelen volt a pályázat kiírása, ugyanis a tervező cégek 
leterheltsége miatt nem jelentkezett komoly érdeklődő. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
68/2020. (III.26.) sz. határozatában (melyet Gyál Város Polgármestere 32/2020.(III.30.) sz. polgármesteri 
határozatával megerősített) elfogadta a nyílt pályázati felhívást, amely nyilvánossá lett téve a város honlapján, 
valamint kijelölte a szakmai zsűri tagjait. 
 
A szakmai zsűri tagjai a 2020.05.20-i, a járványhelyzet miatt meghosszabbított határidőig benyújtott 
pályázatokat felbontás után áttanulmányozták, valamint 2020.06.04-i ülésüket követően bírálatukat is 
megfogalmazták. A beadott pályázatok értékelését és a pályázat lezárásának javaslatát a mellékelt Bírálati 
jegyzőkönyvek tartalmazzák. A pályázatok a Gyáli Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodáján 
megtekinthetőek. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatait meghozni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat I: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja a szakmai zsűri Bírálati jegyzőkönyvben foglalt döntési javaslatát, és a Gyáli Bartók Béla 
Általános Iskola melletti parkra az összességében legkedvezőbb pályázatot benyújtó Bord Építész 
Stúdió Kft. céggel kíván szerződést kötni koncepcióterv és szükség esetén engedélyezési terv 
elkészítésére a ténylegesen szükséges, de a pályázatban szereplőek alapján legfeljebb 4 153 732,- 
Ft+Áfa összegért, majd ennek sikeres lezárása esetén kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére 
5 076 784,- Ft+Áfa összegért, melyhez a szükséges fedezetet a 2020. évi költségvetés parktervezés 
során tervezett összeg terhére biztosítja. 

2. felhatalmazza a Polgármestert az eredményes pályázat lezárásához szükséges további intézkedések 
megtételére, és a nyertes pályázóval való szerződéskötésre. 

 

Határidő: 2020. július 31.  
Felelős:  Polgármester 
 
 
Határozati javaslat II: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja a szakmai zsűri Bírálati jegyzőkönyvben foglalt döntési javaslatát, és a Víztorony melletti 
parkra az összességében legkedvezőbb pályázatot benyújtó Vár-Kert Műszaki Tervezési Kft. céggel 
kíván szerződést kötni koncepciótervre a pályázatban szereplőek alapján 2 800 000,- Ft+Áfa 
összegért, majd ennek sikeres lezárása esetén kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére 4 050 000,- 
Ft+Áfa összegért, melyhez a szükséges fedezetet a 2020. évi költségvetés parktervezés során tervezett 
összeg terhére biztosítja. 

2. felhatalmazza a Polgármestert az eredményes pályázat lezárásához szükséges további intézkedések 
megtételére. 

 

Határidő: 2020. július 31.  
Felelős:  Polgármester 
 
 
 
 



 
 

A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 Ifjúsági és Sport Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Vitéz Péter, Donhauzer Ádám 
 
Gyál, 2020. június  11. 
 
 
 
 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

 
 
 
 
 

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

 
Diera Éva 

Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 
 
 
Melléklet:  Bontási jegyzőkönyv 

Bírálati jegyzőkönyv (1. és 2. számú melléklettel) 
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