GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
7/2019.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 1-i soron kívüli üléséről, a Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester,
Ágostonné Farkas Mária, Béres János, Gózan Sándor, Poharelec
László, Vasas György Péter képviselő

Tanácskozási
joggal jelen van:

Pap-Szabó Katalin jegyző, Megyeri László aljegyző

Meghívottak:

Petényi Roland osztályvezető valamennyi napirendhez
a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv
vezető:

Jakucs Mária

Ülés időtartama:

15:00-15:10

Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület soron kívüli ülésén megjelent képviselőket. Köszöntötte jegyző nőt, aljegyző urat, a hivatal részéről jelenlévőket.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen van 7 fő. Hiányzott az ülésről Nagyné Perjési Anikó, Betkó József, Farkas Zoltánné, Papp István és
Véháné Szedlák Ildikó képviselő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Ágostonné Farkas Mária és Gózan Sándor képviselőket kijelölni.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
118/2019. (IV. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli Ágostonné Farkas Mária és Gózan Sándor
képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az ülés napirendjét a meghívó szerinti sorrendben javasolta meghatározni.
Megkérdezte van-e kérés, javaslat a napirendet illetően.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
119/2019. (IV. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. A TOP -1.1.3-16-BS1-2017-00005 azonosító számú pályázat
Városi piac árusítóhelyek fedése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz többletforrás biztosítása
2. Nyilatkozattétel elővásárlási jogra
3. Bejelentések
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
A TOP -1.1.3-16-BS1-2017-00005 azonosító számú pályázat Városi piac árusítóhelyek fedése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz többletforrás biztosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester ismertette az előterjesztést.
A Városi piac árusítóhelyek fedése címmel lefolytatott közbeszerzési eljárásra az ajánlatadási határidőre a felkért 5 ajánlatadóból 3 ajánlat érkezett be. Az ajánlattevők:
Blaskó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, HUNÚT Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a „TOP MESTER" Építőipari Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.
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A három ajánlat közül a harmadik legkedvezőbb ajánlatot adó HUNÚT Építőipari
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlata felelt meg a formai követelményeknek, hibát, hiányosságot nem tartalmazott, ezért a Bíráló Bizottság azt érvényesnek tekintette. A bontás során vált ismertté, hogy a pályázatban a kivitelezésre meghatározott 65.081.902,- Ft bruttó keretösszegtől a harmadik legkedvezőbb ajánlat, is
bruttó 29.530.709,- Ft-al több, ezért a különbözetre többletforrás kijelölésre lenne
szükség.
Mivel a többletforrási igény elég jelentős ezért nem javasolta a képviselő-testületnek
a többletforrás biztosítását, írjanak ki újabb közbeszerzési eljárást.
Megkérdezet van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában ismertette az 1. döntési javaslatot, melyben döntenek arról,
hogy a többletforrást nem biztosítják.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
120/2019. (IV. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Piackorszerűsítés Gyomaendrődön - a helyi gazdaságfejlesztési megoldás” című projekt megvalósításához a szükséges 29.530.709,Ft többletforrást nem biztosítja.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a közbeszerzési szakértői feladatok ellátásához szükséges
forrás biztosításáról szóló 2. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését. A szükséges forrás kb. 200.000 Ft.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
121/2019. (IV. 1.) Gye. Kt. határozata
Amennyiben Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy nem biztosítja a szükséges többletforrást "
Városi piac árusítóhelyek fedése " tárgyú közbeszerzési eljárás során
rendelkezésre álló anyagi fedezet kiegészítéséhez, és a Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, felhatalmazza Toldi
Balázs polgármestert, hogy a „Piackorszerűsítés Gyomaendrődön – a
helyi gazdaságfejlesztési megoldás”” pályázat mielőbbi megvalósítása
369. oldal

érdekében a közbeszerzési szakértői feladat ellátására irányuló szerződést megkösse a Justitia Kft.-vel.
A Képviselő-testület a szükséges forrást Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.15). önkormányzati rendelet 8. melléklet 48-as sora „TOP-os pályázatok önerő
keret” költségvetési sor terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a Bíráló Bizottság kijelöléséről szóló 3. döntési
javaslatot tette fel szavazásra.
A bizottság javasolt tagjai: közbeszerzési és jogi szakértelem Dr. Palotai Péter és Dr.
Pécsy Mária, pénzügyi szakértelem Rávainé Szujó Tünde és a közbeszerzés tárgya
szerinti szakértelem Molnár Zoltán.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
122/2019. (IV. 1.) Gye. Kt. határozata
Amennyiben a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság " Városi piac árusítóhelyek fedése" tárgyú közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP.1.1.3-16-BS1-201700005 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan „Városi piac árusítóhelyek fedése tárgyban újabb közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni.
A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízza: Dr. Palotai Péter és Dr. Pécsy Mária felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót.
A Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli meg:
Városi piac árusítóhelyek fedése II.”
Javaslat a bizottság összetételére:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Palotai Péter és Dr. Pécsy Mária
Pénzügyi szakértelem: Rávainé Szujó Tünde
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Molnár Zoltán
Határidő: azonnal
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2. Napirendi pont
Nyilatkozattétel elővásárlási jogra
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, Zsombok Albert László és Zsombok Albert
Lászlóné Dévaványai lakosok, mint eladók és Szemenyei János valamint Szemenyi
Dániel Nagyszénási lakosok, mint vevők között adásvételi szerződés jött létre 2019.
március hónap 8. napján a gyomaendrődi 16244 hrsz.-ú 960 m2 alapterületű, kivett
zártkerti művelés alól kivett terület és a 16245 hrsz.-ú 750 m2 alapterületű, kivett
zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület ingatlanokra.
Az ingatlan a Torzsási holtág belső partján helyezkedik el. Az ingatlanon lévő szelídgesztenyék Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a fák védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló 33/2003. (XII. 29.) rendelete alapján kiemelt természetvédelmi oltalom
alatt állnak. A védett természeti érték az ingatlan-nyilvántartásban is bejegyeztetésre
került. A természet védelméről szóló törvény értelmében a helyi jelentőségű védett
természeti terület esetében – sorrendben az igazgatóságot követően – a települési
önkormányzatot is megilleti az elővásárlási jog.
Véleménye szerint az ingatlan értékesítésével az önkormányzatot hátrány nem éri,
ezért javasolta, hogy a Képviselő-testület ne éljen az elővásárlási jogával.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
123/2019. (IV. 1.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Zsombok Albert László és
Zsombok Albert Lászlóné (5510 Dévaványa, Zrínyi u. 125.) mint eladók és Szemenyei János (5931 Nagyszénás, Bartók B. u. 10.) valamint
Szemenyi Dániel (5931 Nagyszénás, Arany János u. 42/1. sz.) mint vevők között a gyomaendrődi 16244 hrsz.-ú 960 m2 alapterületű, kivett
zártkerti művelés alól kivett terület és a 16245 hrsz.-ú 750 m2 alapterületű, kivett zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület
ingatlanokra 2019. március hónap 8. napján létre jött adásvételi szerződés 9./ pontjában meghatározott elővásárlási jogával nem kíván élni.
Határidő: 2019. április 8.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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Toldi Balázs polgármester bejelentés nem lévén megköszönte a jelenlétet és az ülést
bezárta.

K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Ágostonné Farkas Mária
hitelesítő

Gózan Sándor
hitelesítő
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