Gyomaendrőd Város Polgármestere
5500 Gyomaendrőd, Selyem út. 124.
Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288
Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu

MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel
meghívja Önt a Képviselő-testület

2019. szeptember 18-án 13.30 órakor
kezdődő soron kívüli ülésére a Városháza üléstermébe


Napirend:
1. A „2019. évi út és parkoló építés” tárgyú közbeszerzési eljárás többlet forrás igénye
2. Gyomaendrőd gyomai városrész központjának rehabilitációja - közbeszerzési
eljáráshoz többletforrás kijelölése
3. Névhasználati hozzájárulás
4. „WiFi4EU – Ingyenes wifi-hozzáférés az európaiak számára” című pályázat
5. A Gyomai háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítése pályázathoz
többletforrás biztosítása
6. Bejelentések

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.
Gyomaendrőd, 2019. szeptember 13.
Tisztelettel:
Toldi Balázs s.k.
polgármester


A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk
főmenüből
nyíló,
Önkormányzat

Testületi
ülések

Előterjesztések
menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés
előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2019. szeptember 18.
napján tartandó rendkívüli üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. szeptember 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A „2019. évi út és parkoló építés” tárgyú közbeszerzési eljárás többlet forrás igénye
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A korábbi Képviselő-testületi döntések értelmében az elkészült építési tervdokumentációk szerint 2019. augusztus
29-én kiírásra került a „2019. évi út és parkoló építés” tárgyú közbeszerzési eljárás.
1.
rész: Endrődi úti parkoló építése
2.
rész: Kossuth úti parkoló építése
3.
rész: Orgona utcai útépítés (1. szakasz)
4.
rész: Orgona utcai útépítés (2. szakasz
5.
rész: Temetői utak aszfaltozása
Az eljárásban az Endrődi úti parkoló, a Kossuth út 30. szám előtti parkoló, az Orgona utcai útépítés (1-2 szakasz) és
a temetői utak aszfaltozása szerepel.
Az ajánlattételi határidő 2019. szeptember 9. napján 14:00 óra volt.
Az ajánlattételi határidőig 4 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot.
A parkoló építések esetében a Csabatechnika Kft. (5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 30.)
nyújtotta a legkedvezőbb ajánlatot. Az óvoda előtti parkoló építésére 4.459.644 Ft + Áfa összegű, míg a Kossuth úti
parkoló esetében 2.702.576 Ft + Áfa összegű ajánlatot adott.
Az Orgona utcai útépítés (1-2 szakasz) és a temetői utak aszfaltozására a SWIETELSKY Magyarország Kft. (1016
Budapest, Mészáros utca 13.) adta a legkedvezőbb ajánlatot.
Az Orgona utca 1. szakasz (Orgona utcai sarok és a Vasvári Pál utca közötti szakasz) esetében az ajánlati ár
7.437.598 Ft + Áfa, az Orgona utca 2. szakasz (Vasvári Pál utca és az Egressy Béni utca közötti szakasz) esetében
az ajánlati ár 5.422.824 Ft + Áfa, a temetői utak aszfaltozása esetében pedig 10.544.556 Ft +Áfa az ajánlati ár.
Az ajánlatok összértéke bruttó 38.820.341 Ft.
A korábbi Képviselő-testületi döntések értelmében a fenti munkálatokra 30.685.855 Ft áll rendelkezésre. (Endrődi úti
parkoló, Kossuth út 30. szám előtti parkoló, és az Orgona utcai (1-2 szakasz) útépítésre összesen bruttó 17.285.855
Ft, míg a temetői utak aszfaltozására 13.400.000 Ft.)
A rendelkezésre álló összegek alapján az összes építési munka megvalósításához nem áll elegendő forrás
rendelkezésre.
Az összes építési munka megvalósításához bruttó 8.142.899 Ft-os kiegészítésre lenne szükség.
Az építési helyszínek jellemzői alapján javaslatunk az, hogy az Orgona utca esetében csak a lakóingatlanokkal
közvetlenül határos 1. szakasz (Orgona utcai sarok és a Vasvári Pál utca közötti szakasz) kerüljön megépítésre az
idei évben. Ebben az esetben a rendelkezésre álló forrást csak bruttó 1.255.913 Ft-al kell kiegészíteni.
A fenti forráskiegészítéshez szükséges bruttó 1.255.913 Ft a 2018. évi szabad maradvány terhére biztosítható.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntési javaslat
"Többlet forrás biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Beruházás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „2019. évi út és parkoló építés” tárgyú közbeszerzési
eljárás 1-3 részéhez többlet bruttó 1.255.913 Ft-ot biztosít a 2018. évi szabad maradvány terhére.
A Képviselő-testület a „2019. évi út és parkoló építés” tárgyú közbeszerzési eljárás 4. részéhez nem biztosít többlet
forrást.
A „2019. évi út és parkoló építés” tárgyú közbeszerzési eljárás 5. részéhez szükséges forrás a 277/2019. (VII.17.)
Gye. Kt határozat szerint rendelkezésre áll.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

3

Orgona utca
Megjegyzés: Térkép nyomtatás

M = 1:2000

Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.
1111 Budapest, Budafoki út 59.
(1) 279 2640 | www.lechnerkozpont.hu
Nyomtatás dátuma: 2019.09.12.

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. szeptember 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd gyomai városrész központjának rehabilitációja - közbeszerzési eljáráshoz
többletforrás kijelölése
Kürtiné Erdősi Klára, Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00001 azonosítószámú, „Gyomaendrőd gyomai városrész központjának rehabilitációja”
című, támogatást nyert projektünk megvalósítása során a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzés 2019.
augusztus 23-án megindításra került. Az ajánlati felhívás és dokumentáció 5 potenciális kivitelezőnek került
megküldésre. Az ajánlatadási határidő 2019. szeptember 4-én 10:00 órakor lejárt és a felkért 5 ajánlatadóból 3 adott
ajánlatot, melyek a következők:
1. számú ajánlat:
Ajánlattevő:
Székhely:
Nettó ajánlati ár (HUF):
Többletjótállás (hónap):
M.2.1. pont szerinti szakember többlet tapasztalata
hónapban: (0-36 hó):
M.2.2. pont szerinti szakember többlet tapasztalata
hónapban: (0-36 hó):
M.2.3. pont szerinti szakember többlet tapasztalata
hónapban: (0-36 hó):
2. számú ajánlat:
Ajánlattevő:
Székhely:
Nettó ajánlati ár (HUF):
Többletjótállás (hónap):
M.2.1. pont szerinti szakember többlet tapasztalata
hónapban: (0-36 hó):
M.2.2. pont szerinti szakember többlet tapasztalata
hónapban: (0-36 hó):
M.2.3. pont szerinti szakember többlet tapasztalata
hónapban: (0-36 hó):
3. számú ajánlat
Ajánlattevő:
Székhely:
Nettó ajánlati ár (HUF):
Többletjótállás (hónap):
M.2.1. pont szerinti szakember többlet tapasztalata
hónapban: (0-36 hó):
M.2.2. pont szerinti szakember többlet tapasztalata
hónapban: (0-36 hó):
M.2.3. pont szerinti szakember többlet tapasztalata
hónapban: (0-36 hó):

Épcenter Építőipari és Kereskedelmi Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 41.
196 334 959, - HUF
0 hónap
0 hónap.
0 hónap.
0 hónap.

Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.
5600 Békéscsaba Irányi Utca 2. I. em. 5.
179 939 873, - HUF
1 hónap
50 hónap
128 hónap
148 hónap

KONDOR-SZOLG Általános Szolgáltató és Vendéglátó
Korlátolt Felelősségű Társaság
5553 Kondoros Belterület Hrsz. 1999/32
190 667 957, - HUF
0 hónap
36 hónap
36 hónap
36 hónap

Hiánypótlás kiírására került sor 2019. szeptember 9-én, melynek keretében a Galéria Invest Kft és a Kondor-Szolg
Kft lett felkérve hiánypótlásra. Az előírt határidőig a Galéria Invest Kft teljesítette a hiánypótlásban előírt
kötelezettségeket.
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A bontás során vált ismertté, hogy a pályázatban a kivitelezésre meghatározott 174 330 709 Ft nettó keretösszegtől
magasabb ajánlatok érkeztek be.
Mindezek miatt jelenleg a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság forrás hiány miatt
nem tudja eredményesnek nyilvánítani az eljárást és nem hirdethető nyertes ajánlattevő.
Jelen esetben két lehetőség áll fenn:
1. A Képviselő-testület a legalacsonyabb ajánlat esetében fennálló nettó 5 609 164 Ft (bruttó 7 123 638 Ft)
különbözetre forrást jelöl ki, így a Bizottság eredményt tud hirdetni.
2. A Képviselő-testület nem fogadja el a legalacsonyabb ajánlati árat és nem rendel a beruházás mellé plusz forrást.
A Bizottság eredménytelennek nyilvánítja az eljárást, ezzel nő a projekt megvalósíthatóságának a kockázata.
Javasoljuk, hogy a Képviselő-testület biztosítsa a hiányzó forrást, ezáltal a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság az eljárást eredményesnek nyilvánítja, így a pályázati projekt sikeresen
megvalósulhat.
A projekthez kapcsolódó tevékenységek beszerzési eljárásainak teljes körű lefolytatását követően a
projektmenedzsment a tervezetthez képest esetlegesen felszabaduló pénzösszegek átcsoportosítását tudja
kezdeményezni a támogatóhatóságnál, mellyel lehetőség nyílik a most kijelölésre kerülő saját erő összegének
csökkentésére.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd gyomai városrész központjának rehabilitációja - közbeszerzési eljáráshoz többletforrás kijelölése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Gyomaendrőd gyomai városrész központjának
rehabilitációja ” projekt megvalósításához a szükséges bruttó 7 123 638 Ft többletforrást 2019. évi költségvetésről
szóló 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. mellékletének TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék keret
terhére biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2019. 09. 18.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Kürtiné Erdősi Klára
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. szeptember 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Névhasználat engedélyezése
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz az újonnan alakult Körös Polgárőr Egyesület Gyomaendrőd, hogy a
Képviselő-testület járuljon hozzá civil szervezet nevében Gyomaendrőd településnév feltüntetéséhez.
A hozzájárulás szükséges ahhoz, hogy a törvényszék a megnevezésében a településünk nevét is tartalmazó civil
szervezetet „Körös Polgárőr Egyesület Gyomaendrőd” néven nyilvántartásba vegye.
A település önkormányzata dönthet a település nevéről, és a képviselő-testület rendeletben – bizonyos keretek
között – azt is szabályozhatja, hogy ki milyen feltételekkel használhatja. Mivel ezeket a feltételeket önkormányzatunk
eddig még nem szabályozta, ezért e kérdésben a hatáskör a képviselő-testületet illeti meg.
Döntési javaslat
"Névhasználat engedélyezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Körös Polgárőr Egyesület
Gyomaendrőd megnevezésű civil szervezet nevében a Gyomaendrőd településnév feltüntetéséhez, ezáltal kifejezett
hozzájárulását adva ahhoz, hogy a civil szervezetet a Gyulai Törvényszék „Körös Polgárőr Egyesület Gyomaendrőd”
néven nyilvántartásba vegye.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. szeptember 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

„WiFi4EU – Ingyenes wifi-hozzáférés az európaiak számára” című pályázat
Kürtiné Erdősi Klára
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Ismételten meghirdetésre került az „WiFi4EU – Ingyenes wifi-hozzáférés az európaiak számára” című pályázati
felhívás, melynek célja, hogy a közösségi élet legfőbb színterein, így például a parkokban, a köztereken, a
középületekben, a könyvtárakban, az egészségügyi központokban és a múzeumokban Európa-szerte ingyenes,
nagy sebességű vezeték nélküli internetkapcsolat álljon a lakosok és az Európába látogatók. A konstrukció
keretében a közigazgatási szervek és közintézmények – jellemzően helyi önkormányzatok, könyvtárak,
egészségügyi központok stb. – pályázhatnak.
Igényelhető támogatás: 15 000 euró ~ 4,9 MFt
Pályázati határidő: A konstrukcióra – előzetes regisztrációt követően – online lehet majd pályázni 2019. szeptember
19. 13:00 és 2019. szeptember 20 17:00 között.
Támogatható tevékenységek: A WIFI4EU pályázati forrásból a berendezések (nyilvános internet-hozzáférési pontok)
beszerzésére és üzembe helyezésére lehet támogatási igényelni. Az internet-hozzáférés (internet-előfizetés)
biztosítása legalább 3 éven keresztül, valamint a berendezések rendeltetésszerű üzemét biztosító karbantartási
költségek a pályázót terhelik.
Elnyert támogatás esetén a kedvezményezettnek 1,5 év áll rendelkezésére a WIFIpont kiépítésére, a beruházás
befejezésének bejelentését követően a kifizetés utalványok formájában történik majd.
A nyertes projektek a pályázatok beérkezésének sorrendjében lesznek kiválasztva. A felhívásra elsősorban olyan
projektekkel lehet pályázni, amelyek révén ingyenes, vezeték nélküli internetkapcsolat épülhet ki wifipont révén olyan
közterületeken, ahol sem állami, sem magáncég nem biztosít ilyen hozzáférést.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.
Döntési javaslat
"„WiFi4EU – Ingyenes wifi-hozzáférés az európaiak számára” című pályázat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „WiFi4EU – Ingyenes wifihozzáférés az európaiak számára” című konstrukció keretében közösségi színtéren biztosított wifi hozzáférés
létrehozása és üzemeltetés célra. Támogatás elnyerése esetén a helyszínek és a műszaki tartalom (hálózat,
berendezés, kiegészítő felszerelés) meghatározásáról, a kiépítési és üzemeltetési költségek ismeretében dönt a
Képviselő-testület.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a pályázat benyújtásához kapcsolódó intézkedések
megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2019. 09. 20.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland

7

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. szeptember 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A Gyomai háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítése pályázathoz többletforrás
biztosítása
Petényi Roland osztályvezető
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A TOP-3.2.1- konstrukcióban a TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00069 azonosítószámú, „„Gyomai háziorvosi rendelő
energetikai korszerűsítése” című, támogatást nyert projektünk megvalósítása során a kivitelező kiválasztására
vonatkozó közbeszerzés 2019. szeptember 2-án megindításra került. Az ajánlati felhívás és dokumentáció 5
gazdasági szereplőnek került megküldésre az EKR rendszeren keresztül. Az ajánlattételi határidő 2019. szeptember
16-án 11:00 órakor lejárt, a bontásra 13 órakor került sor, és a felhívott 5 gazdasági szereplőből 3 adott ajánlatot,
melyek a következők:
1. számú ajánlat:
Ajánlattevő
Név:
Székhely:
Nettó ajánlati ár (HUF):
Jótállás (24-60hónap):
Építési felelős műszaki vezető szakmai gyakorlati
ideje(48-84 hónap):
2.
számú ajánlat:
Ajánlattevő
Név:
Székhely:
Nettó ajánlati ár (HUF):
Jótállás (24-60hónap):
Építési felelős műszaki vezető szakmai gyakorlati
ideje(48-84 hónap):

G+S Gép Építőipari Kft.
5525 Füzesgyarmat Széchenyi István Utca 49.
23 677 480, - HUF
24 hónap
46 hónap.

"TOP MESTER" Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság
5520 Szeghalom Állomás újtelep Utca 1/2.
25 142 043,-HUF
24 hónap
84 hónap.

Ajánlattevő
Név:
Z-Vin Bau Betéti Társaság
Székhely:
5520 Szeghalom Kazinczy Utca 27.
Nettó ajánlati ár (HUF):
22.657.648, - HUF
Jótállás (24-60hónap):
24 hónap
Építési felelős műszaki vezető szakmai gyakorlati
ideje(48-84 hónap):
72 hónap
A bontás során vált ismertté, hogy a pályázatban a kivitelezésre meghatározott 20.569.589Ft nettó keretösszegtől
magasabb ajánlatok érkeztek be. A legkedvezőbb ajánlatot a Z-Vin Bau Betéti Társaság ajánlotta, ami bruttó
2.651.835 Ft-tal magasabb, mint a rendelkezésre álló forrás.
Mindezek miatt jelenleg a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság forrás hiány miatt
nem tudja eredményesnek nyilvánítani az eljárást és nem hirdethető nyertes ajánlattevő.
Jelen esetben két lehetőség áll fenn:
1. A Képviselő-testület a bruttó 2.651.835 Ft-os különbözetre forrást jelöl ki, így a Bizottság megállapíthatja, hogy
az eljárás eredményes és nyertest tud hirdetni.
2. A Képviselő-testület nem rendel a beruházás mellé plusz forrást. A Bizottság eredménytelennek nyilváníthatja az
eljárást, ezzel nő a projekt megvalósíthatóságának a kockázata.
Javasoljuk, hogy a Képviselő-testület a beérkezett ajánlathoz biztosítsa a hiányzó forrást, hogy a kivitelezés
elindulhasson, és a pályázat sikeresen megvalósulhasson.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.
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1. döntési javaslat
"A Gyomai háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítése pályázathoz többletforrás biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a „Gyomai háziorvosi rendelő energetikai
korszerűsítése” projekt megvalósításához a szükséges 2.651.835 Ft többletforrást a 4/2019. (II.15) önkormányzati
rendelet 8-as melléklete TOP és egyéb pályázati sajáterő tartalék keret terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
2. döntési javaslat
"Költségnövekmény igény benyújtása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Felkéri Toldi Balázs polgármestert, hogy a biztosított többletforrás visszaszerzése érdekében a költségnövekmény
igénylés ügyében eljárni szíveskedjen, felhatalmazza a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételéhez.
Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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6. napirendi pont
6. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület
2019. szeptember 18-i ülésére
Tárgy:

Bejelentések
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