GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
11/2019.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 8-i soron kívüli üléséről, a Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Tanácskozási
joggal jelen van:
Meghívottak:

Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester,
Béres János, Nagyné Perjési Anikó, Papp István, Poharelec László,
Vasas György Péter, Véháné Szedlák Ildikó képviselő

Pap-Szabó Katalin jegyző, Megyeri László aljegyző
Pardi László, Petényi Roland osztályvezetők valamennyi napirendhez
Dr. Szatmárhy Péter közbeszerzési szakértő
a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv
vezető:

Jakucs Mária

Ülés időtartama:

14:00-14:27

Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület soron kívüli ülésén megjelent képviselőket. Köszöntötte jegyzőnőt, aljegyző urat, az osztályvezető urakat. Külön köszöntötte Dr. Szatmárhy Péter közbeszerzési szakértőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen van 8 fő.
Jelezte távollétét Betkó József, Ágostonné Farkas Mária, Gózan Sándor képviselő. Farkas Zoltánné képviselő jelezte, hogy késve fog érkezni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Béres János és Vasas György Péter képviselőket
kijelölni.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
462

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
192/2019. (V. 8.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli Béres János és Vasas György Péter képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az ülés napirendjét a meghívó szerinti sorrendben javasolta meghatározni. E szerint 3 napirendet tárgyal a képviselő-testület, negyedik a bejelentések.
Megkérdezte van-e kérés, javaslat a napirendet illetően.
/Farkas Zoltánné képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 9 fő./
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
193/2019. (V. 8.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Belvízrendezés és kerékpárút építés II. ütem közbeszerzési
ajánlatok többletforrás biztosítása
2. Bíráló Bizottság kijelölése Gyomai háziorvosi rendelő
3. A TOP- 1.1.3-16-BS1-2017-00005 azonosítószámú pályázat Városi piac árusítóhelyek fedése II. tárgyú közbeszerzési eljáráshoz többletforrás biztosítása
4. Bejelentések
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
Belvízrendezés és kerékpárút építés II. ütem közbeszerzési ajánlatok 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. Elmondta, hogy önkormányzatunk közbeszerzési eljárást folytatott le Belvízrendezés és kerékpárút építés II.
ütem címmel a TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00003 azonosítószámú, „Belvízrendezés
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Gyomaendrődön a Kodály Zoltán– Hídfő utca között” , valamint a TOP-3.1.1.-16-BS12017-00003 azonosítószámú, „Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése Gyomaendrődön, a Kodály Zoltán utca és a Hídfő utca között, valamint kerékpáros nyomvonal
kialakítása a Selyem úton” című projektek második ütemének kivitelezési munkálataira, mely a Fő úti szakaszt érinti.
Az ajánlati felhívás és dokumentáció 5 potenciális kivitelezőnek került megküldésre.
Az ajánlatadási határidőig a felkért 5 ajánlatadóból a Kerékpárút és a Belvíz II. ütemére is 3-3 ajánlat érkezett be. Az ajánlattevők az Épcenter Építőipari és Kereskedelmi
Kft., a Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a KONDOR-SZOLG Általános Szolgáltató és Vendéglátó Korlátolt
Felelősségű Társaság. A legkedvezőbb ajánlatot az Épcenter Építőipari és Kereskedelmi Kft. adta. Nettó ajánlati ár Belvíz II. ütem 46.500.751,-Ft, Kerékpárút II. ütem
nettó 79.988.180.-Ft + ÁFA.
A bontás során vált ismertté, hogy mindkét projekt esetében a rendelkezésre álló keretösszegnél magasabb ajánlatok érkeztek be, ezért többletforrás biztosítása szükséges. A Belvízrendezés II ütemére bruttó 18.892.745 Ft a Kerékpárút II. ütemére bruttó
30.101.184 Ft plusz forrás kijelölése szükséges ahhoz, hogy a Pénzügyi Bizottság
eredményt tudjon hirdetni. Amennyiben a képviselő-testület nem biztosítja ezt a
többletforrást, úgy forrás hiány miatt a bizottság nem tudja eredményesnek nyilvánítani az eljárást és nem hirdethető nyertes ajánlattevő.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában elsőként a Belvízrendezés II. ütem többletforrás biztosításáról
szóló 1. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
194/2019. (V. 8.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belvízrendezés
és kerékpárút építés II. ütem címmel a TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00003 azonosítószámú, „Belvízrendezés Gyomaendrődön a Kodály Zoltán– Hídfő utca között” projekt második ütemének kivitelezési munkálatai megvalósításához szükséges 18.892.745 Ft összegű önerőhöz a 2019. évi költségvetés 8.
melléklet 48. „TOP-os pályázatok önerő” költségvetési sor terhére 8.730.000.-Ft
többletforrást, a 8. melléklet 88. sor „TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék”
költségvetési sor terhére 10.162.745-Ft többletforrást biztosít.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a Kerékpárút építés II. ütem többletforrás biztosításáról
szóló 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
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Tájékoztatásul elmondta, hogy a projekten belül vannak olyan fel nem használt költségek, melyeket át lehet majd csoportosítani erre az építési tevékenységre, melynek
összege 1.460.000 Ft. Ahhoz azonban, hogy a bizottság eredményt tudjon hirdetni
szükséges most a többletforrás biztosításáról dönteni.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
195/2019. (V. 8.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belvízrendezés
és kerékpárút építés II. ütem címmel a TOP-3.1.1.-16-BS1-2017-00003 azonosítószámú, „Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése Gyomaendrődön, a
Kodály Zoltán utca és a Hídfő utca között, valamint kerékpáros nyomvonal kialakítása a Selyem úton” című projekt második ütemének kivitelezési munkálatai megvalósításához a szükséges 30.101.184.- Ft többletforrást a 2019. évi
költségvetés 8. melléklet 48. „TOP-os pályázatok önerő” költségvetési sor keret
terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
Bíráló Bizottság kijelölése Gyomai háziorvosi rendelő
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a „Gyomai háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítése” című nyertes projektünknél a becsült értékek alapján, nem, viszont az
egybeszámítási kötelezettség miatt közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A közbeszerzési eljárások előkészítéséhez Bírálóbizottságok kijelölése szükséges, melyek feladata a közbeszerzési döntéseket meghozó Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság döntéseinek előkészítése.
A bizottság javasolt összetétele:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Fodor András
Pénzügyi szakértelem: Petényi Roland
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Blaskó Ivett
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a Bíráló Bizottság kijelöléséről.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
196/2019. (V. 8.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP3.2.1-16-BS1-2018-00069 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan „Gyomai háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítése” tárgyban
közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. A közbeszerzési eljárás teljes
körű lebonyolítására megbízza: Dr. Fodor András felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadót.
A Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Fodor András
Pénzügyi szakértelem: Petényi Roland
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Blaskó Ivett
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
A TOP- 1.1.3-16-BS1-2017-00005 azonosítószámú pályázat Városi piac árusítóhelyek fedése II. 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 elmondta, Piackorszerűsítés Gyomaendrődön - a helyi
gazdaságfejlesztési megoldáscímű projekt kivitelezési munkálataira az ajánlati felhívás
és dokumentáció 5 potenciális kivitelezőnek került megküldésre. Az ajánlatadási határidőig a felkért 5 ajánlatadóból 3 ajánlat érkezett be.
A legkedvezőbb nettó ajánlati árat mindkét ütemre a Hídknap Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság adta. A Bíráló Bizottság megvizsgálta az ajánlatot, mely megfelelt a
formai követelményeknek, hibát, hiányosságot nem tartalmazott, így érvényesnek
tekinthető.
A bontás során vált ismertté, hogy a pályázatban a kivitelezésre meghatározott
65.081.902,- Ft bruttó keretösszegtől magasabb ajánlatok érkeztek be, a legkedvezőbb ajánlat bruttó 84.862.612 FT. A bruttó 19.780.710,- Ft összegű különbözetre
többletforrás kijelölése szükséges.
Amennyiben a Képviselő-testület a többletforrást biztosítja, úgy a Pénzügyi Bizottság
eredményesnek tudja nyilvánítani az eljárást. Ellenkező esetben viszont újabb közbeszerzési eljárás válik szükségessé. A beérkezett ajánlatokat látva azonban számítani
kell, hogy a következő körben is várhatóan a rendelkezésre álló forrástól magasabb
árajánlatok fognak érkezni, tehát a többletforrás biztosításra ugyan úgy szükség lesz a
beruházás megvalósítása érdekében.
Poharelec László képviselő hangsúlyozta, amellett, hogy meg fogja szavazni a többletforrás biztosítását, kételyei voltak azzal kapcsolatban, hogy ez a beruházás mennyi-
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vel fogja előre lendíteni a piacot. Nem biztos, hogy ez a 20 millió Ft a piacnál a legjobb helyre kerül.
Toldi Balázs polgármester véleménye szerint fontos, hogy a helyi termelőket előtérbe helyezzék és lehetőséget biztosítsanak számukra, hogy minél hosszabb időszakon
belül tudják a termékeiket árulni, hiszen ez is befolyásolja, hogy mekkora a látogatottsága a piacnak. Ha két piaci napot ki tudjuk nyújtani azzal, hogy fedett részen
árulhatnak és több lesz a látogató, akkor a többi piacozó részéről is nagyobb lehet az
érdeklődés, többen fognak itt árulni.
Farkas Zoltánné képviselő elmondta, az utóbbi időben egyre több projekt esetében
volt szükség többletforrás biztosítására. Mik azok a tényezők, melyek ezt kiváltják, időeltolódás, áremelkedés. A tervezés során nem lehetne másként kalkulálni.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, a jelen ülésen szerepelő projektek
esetében a pályázatok 3 évvel ezelőtt kerültek benyújtásra. Ezen építőipari tevékenységek esetében az árak itt emelkedtek a legtöbbet. Ez nem csak nálunk jelentkező
probléma, a környező települések ugyan úgy küzdenek a többletforrás biztosításával.
Van ahol a duplájára emelkedtek az árak a tervezés és a kivitelezéshez képest.
A piac vonatkozásában lehetőség volt két ütemre bontani a projektet. Megpróbálták
a közbeszerzési kiírás előtt beáraztatni a költségvetéseket, hogy lássák, hogyan tudnak majd megfelelni az indikátorainknak, hogy a projekt megvalósítását ne veszélyeztessék, de a célt elérjék. Így volt egy olyan lehetőség, hogy I. és a II. ütemre bontsák a
projektet és csak az I. ütemnek a költségeit, terveit írják ki közbeszerzési eljárás keretein belül. Viszont a 10 millió Ft, amit kivettek volna, nem jelentett volna akkor összeget, ami miatt le kellett volna csökkenteni a projektet, mert csak az épületből tudtak
volna kivenni, de az összes többi elemet meg kellett volna valósítani. Ezért úgy ítélték
meg, hogy a komplett pályázatot kellene megvalósítani.
A kerékpárút építésnél már a tervezés után látható volt, hogy többletforrás biztosítására lesz szükség, de itt nem volt lehetőség a műszaki tartalmon változtatni. Ugyan ez
a helyzet a belvízrendezésnél is.
Az óvodafejlesztés szintén többletforrás kiegészítésre szorult, ez esetben a többletforrás igényre benyújtottuk a kérelmet, mely pozitív elbírálásban részesült. A többi
projekt esetében is be fogjuk nyújtani a kérelmünket. A gyomai orvosi rendelők felújítása illetve a Szabadság tér felújítása esetében pedig megpróbálják úgy módosítani a
műszaki tartalmat, hogy ne kelljen hozzá önerőt tenni.
Poharelec László képviselő véleménye szerint az is problémát jelentett, hogy annak
idején reális értéken lettek benyújtva a pályázatok, nem volt bennük tartalék.
Toldi Balázs polgármester kiegészítésként elmondta, amikor ezeket a pályázatokat
benyújtották projekt ötleteik voltak, nem voltak kész engedélyes kiviteli tervek, nem
voltak költségesítve, projekt tervekkel dolgoztak.
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Egyéb hozzászólás, kérdés hiányában felkérte a képviselőket, hogy elsőként többletforrás biztosításáról szóló 1. döntési javaslatról szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
197/2019. (V. 8.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Piackorszerűsítés Gyomaendrődön - a helyi gazdaságfejlesztési megoldás” című projekt
megvalósításához a szükséges 19.780.710,- Ft többletforrást a IV./2019.(II.15).
önkormányzati rendelet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2019. évi
költségvetéséről szóló rendelet 8. melléklet 48-as sora „TOP-os pályázatok önerő keret” költségvetési sor terhére biztosítja, Felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben az ismételt közbeszerzéshez és elektromos hálózat fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló döntési javaslatot
tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
198/2019. (V. 8.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Piackorszerűsítés Gyomaendrődön - a helyi gazdaságfejlesztési megoldás” című projekt Az
ismételt közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges 457.500 Ft, valamint
az elektromos hálózat fejlesztéséhez szükséges 301.752 Ft többletköltséget a
2018. évi szabad maradvány terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
4.Napirendi pont
Bejelentések
Poharelec László képviselő az 1. napirendhez kapcsolódóan megjegyezte, hogy a
kerékpárút építését tovább kell folytatni, azon a ponton nem szabad, hogy vége legyen. A Népligeti lejárónál lévő csomópontot át kell gondolni, főleg a reggeli időszakban nagy forgalmat bonyolít, amikor a gyerekek az iskolába mennek.
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Ráadásul van ott egy villanyoszlop is, amit meg kellene szüntetni. Az iskolához való
lejárást biztonságosabbá kell tenni, a kerékpár utat le kellene vinni az iskoláig.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, a kerékpárút tervek az Endrődi híd lábáig
szólnak.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megkérdezte, a jelenlegi kerékpárút hol ér
véget. Ha a nostra sarkánál, akkor ott egy kijelölt gyalogátkelőhelyet kell létesíteni a
biztonságos átkelés miatt.
Pardi László osztályvezető válaszolva elmondta, a Hídfő étterem előtt ér véget és úgy
csatlakozik a gyalogátkelőhöz, így biztonságos lesz az átkelés az iskolába tartó gyerekeknek.
Poharelec László képviselő véleménye szerint, ha a villanyoszlop onnan elkerülne,
akkor a nostra másik végén biztonságosan le tudnának menni a kerékpárosok az iskolához.
Farkas Zoltánné képviselő javasolta, hogy a kerékpárút további folytatását helyszíni
szemlét követően, a tapasztalatok alapján tervezzék meg.
Toldi Balázs polgármester megjegyezte, jelenleg pályázati lehetőség nincs, úgy hogy
amennyiben a kerékpárút folytatása mellett döntenek, akkor azt saját erőből kell
megvalósítani.
Egyéb bejelentés, hozzászólás nem volt, megköszönte a jelenlétet és a soron kívüli
ülést bezárta.
K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Béres János
hitelesítő

Vasas György Péter
hitelesítő
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