Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
3/2007.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2008. február 12-i rendkívüli üléséről a Városháza
Nagytermében
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester
Babos László, Béres János, Czibulka György, Hangya Lajosné, Illés János,
Izsó Csaba, Dr. Kovács Béla, Lehóczkiné Timár Irén, Dr. Palya József,
Putnoki László, Rácz Imre, Szabó Balázsné, Vass Ignác képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Szujó Zoltán, Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezetők
Hoffmanné Szabó Gabriella jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a mai napra összehívott képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket, a Jegyző, Aljegyző urat. Elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívására két benyújtandó
pályázat határidejére tekintettel került sor, mely
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 17 főből jelen volt 15 képviselő. Jakus Imre képviselő
jelezte távollétét, Gellai Józsefné nem jelezte távollétének okát.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Béres János és Putnoki László képviselőket.
A rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint javasolta meghatározni:
1. a 2008-2009. évre parkfenntartási tevékenység ellátására kiírt közbeszerzési eljárás újraértékelése,
eredmény módosítása
2. KEOP – 3.3.0. – Erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú 15 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
53/2008. (II. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. A 2008-2009. évre, parkfenntartási tevékenység ellátására kiírt közbeszerzési
eljárás újraértékelése, eredmény módosítása
2. KEOP – 3.3.0. – Erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
A 2008-2009. évre, parkfenntartási tevékenység ellátására kiírt közbeszerzési eljárás
újraértékelése, eredmény módosítása
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt az első napirendi pont ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Javasolta a Képviselő-testületnek
annak megállapítását a határozatban, hogy jogszabálysértés nem történt.
Várfi András polgármester megköszönte jegyző úr tájékoztatását az előterjesztésről.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a jegyző úr által javasolt módosított határozati
javaslatról való szavazásra.
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A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
54/2008. (II. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
„Gyomaendrőd város belterületén parkgondozási feladatok ellátása 2008-2009. években”
tárgyban meghirdetett közbeszerzési eljárása során nem sértette meg a közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. törvényt, ezért a Képviselő-testület a döntésről korábban hozott
31/2008. (I. 31.) Gye. Kt. határozatát helybenhagyja.
A Képviselő-testület az Örökzöld Kft. és Keller Tamás vállalkozó ajánlatát a Kbt. 88. § (1)
bekezdés e) pontja alapján továbbra is érvénytelennek minősíti.
A Képviselő-testület a tárgyi közbeszerzés jogorvoslati eljárásának eredménye ismeretében a
feladatellátás szervezését újratárgyalja.
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
KEOP – 3.3.0. – Erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése
Várfi András polgármester elmondta, a pályázattal kapcsolatban Pájer Sándor vállalkozó megkereste,
miszerint Erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztését szeretné. Az önkormányzattal együtt adható
be a pályázat. A Pájer-strand mellett található tanösvény fejlesztését jelentené. A szakmai jogosultsági
feltételeknek az Önkormányzat megfelel, mivel az üzemeletető rendelkezik a szükséges minősítéssel.
A fejlesztés keretében az ingatlan nyilvántartásba a 7701/1 helyrajzi számon bejegyzett ingatlan
területén történő épület építésének engedélyeztetését, illetve a beruházás megvalósítását az üzemeltető,
Pájer Sándor fogja lebonyolítani, melyhez a tulajdonos, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
hozzájárulása szükséges. Az erdei iskola hálózata jól működik Pájer Sándornak, eredményes. A
pályázat benyújtására a tulajdonos jogosult, a megvalósítandó beruházás lebonyolításában
közreműködik az erdei iskola üzemeltetője.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati javaslatról való szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Izsó Csaba igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
55/2008. (II. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint tulajdonos, hozzájárul a KEOP-3.3.0 – Erdei
iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése c. pályázat keretében megvalósítandó épület
megépítéséhez.
Határidő: azonnal
Bejelentés hiányában megköszönte a jelenlétet és a rendkívüli ülést bezárta.

K. m. f.
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Béres János
hitelesítő

Putnoki László
hitelesítő
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