Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd
5/2005.

JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2005. március 7-i rendkívüli ülésérıl a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester,
Béres János, Czibulka György, Csányi István, Csázsárné Gyuricza Éva, Ifj.
Dógi János, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint, Dr. Kovács Béla,
Kovács Mihály, Knapcsek Béla, Rau József, Tímárné Kozma Ágnes és
Véháné Szedlák Ildikó képviselık
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı
Szujó Zsolt osztályvezetı
Kis Éva jegyzıkönyvvezetı

Dr. Dávid Imre polgármester tisztelettel köszöntötte a Képviselı-testület tagjait, a jegyzı, aljegyzı és
osztályvezetı urat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 19 fıs tagságból jelen volt 16 fı.
Babos László, Csíkné Timár Éva és Dezsı Zoltán képviselık távolmaradásuk okát elızetesen jelezték.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Katona Lajos és Csányi István képviselıket.

A rendkívüli ülés napirendjét a meghívóban leírtak szerint javasolta megtárgyalni.
A Képviselı-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangú, 16 igen szavazattal támogatta, és az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
52/2005. (III. 7.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Szennyvízszippantó jármő beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásra beérkezett
ajánlatok értékelése
2. Pályázat „Európa napok” ünnepség megrendezésére
3. Bejelentések

Határidı:

azonnal

1. napirendi pont
Szennyvízszippantó jármő beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok
értékelése
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Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy Gyomaendrıd Város
Önkormányzata megbízásából a Tender-Co. Kft. hirdetményes egyszerő közbeszerzési eljárást indított
folyékonyhulladék szállító- és szippantó jármő beszerzésére. Az ajánlati felhívásra 2 db cég
jelentkezett, akik határidıre ajánlataikat leadták.
Az ajánlatok értékelését a megbízott Tender-Co. Kft. elvégezte és a Bíráló Bizottság részére átadta
véleményezésre.
A tárgyban létrehozott Bíráló Bizottság 2005. március 4-i ülésén a beterjesztett értékelést megvitatta
és elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselı-testületnek.
Kérdés, észrevétel nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
53/2005. (III. 7.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a szennyvízszippantó jármő beszerzésére vonatkozó egyszerő
közbeszerzési eljárás kapcsán a Bíráló Bizottság javaslatának megfelelıen a Tender-Co. Kft.
értékelését elfogadja. Az eljárás nyertesének az összességében legelınyösebb és érvényes ajánlatot
tevı, alkalmas M.U.T. Hungária Kft.-t hirdeti ki.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes M.U.T. Hungária Kft.-vel a
szállítási szerzıdést 23.750.000,-Ft összegben megkösse.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
2005. március 31.

2. napirendi pont
Pályázat „Európa napok” ünnepség megrendezésére
Dr. Dávid Imre polgármester a megjelentek tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy a
Miniszterelnöki Hivatal által kiírt pályázati felhívás alapján a városi önkormányzatok az Európai
Unió-s csatlakozás évfordulójának megünneplésére központi támogatás igénybevételére pályázhatnak.
Az önkormányzatnak a tervezett programok költségei 30 %-ával, mint saját forrással kell
rendelkezniük. Egy városi önkormányzat maximum 2.000.000,-Ft támogatásra pályázhat.
A pályázati kiírás szerint az alábbi programok szervezésével kívánunk pályázni:
- Munka ünnepe
- Magyar Köztársaság az Európai Unióhoz történı csatlakozásának évfordulója
- Európai testvérvárosok ünneplésével összefüggı rendezvények
A tervezett gyomaendrıdi program összköltsége: 2.906.000,-Ft, melynek 68,8 %-a, azaz 2.000.000,-Ft
támogatás, 31,2 %-a, 906.000,-Ft pedig saját erı lenne.
Pályázat a helyi rendezvények támogatására kizárólag a 2005. május 1. és 9. között megtartott
programokra nyújtható be. Mivel a dátum Gyomaendrıdön egybeesik a Nemzetközi Sajt- és
Túrófesztivál idıpontjával, ezért az Európai Unió-s csatlakozás évfordulójának megünneplését a
Bethlen Gábor Szakképzı Iskola és Kollégium szervezné meg.
A rendezvényre Gyomaendrıd Város Önkormányzata meghívná a testvérvárosok küldöttségeit is,
amelyre a pályázaton belül szintén lehet támogatást igényelni.
Mivel hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy a pályázat
benyújtását támogassák a határozat elfogadásával.

A Képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
54/2005. (III. 7.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Miniszterelnöki Hivatal által
EU-V referencia számon kiírt pályázati felhívásra, a városi önkormányzatok Európai Unió-s
csatlakozás évfordulójának helyi ünnepségének megszervezése és lebonyolítása érdekében.
Az eseményt Gyomaendrıd Város Önkormányzata a testvérvárosok (Schöneck/Németország,
Pilzno/Lengyelország, Nagyenyed/Románia) képviselıivel ünnepli meg.
Igényelt támogatás (68,8%):
2.000.000 Ft
Önkormányzati saját forrás (31,2%):
906.000 Ft
A program összköltsége (bruttó):
2.906.000 Ft
A Képviselı-testület a pályázat benyújtásához szükséges saját erıt a 2005. évi
költségvetésébıl biztosítja.
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat benyújtásra, és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidı:
Felelıs:

2005. március 12.
Dr. Dávid Imre polgármester

Dr. Dávid Imre polgármester további írásos napirend és bejelentés nem lévén, megköszönte a
Képviselı-testület tagjainak az ülésen való megjelenést, és az ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Katona Lajos
hitelesítı

Csányi István
hitelesítı
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