GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
21/2019.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019.
szeptember 18-i soron kívüli üléséről, a Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Tanácskozási
joggal jelen van:
Meghívottak:

Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester,
Ágostonné Farkas Mária, Farkas Zoltánné, Nagyné Perjési Anikó,
Vasas György Péter, Véháné Szedlák Ildikó képviselő

Pap-Szabó Katalin jegyző,
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Pardi László, Petényi Roland osztályvezetők valamennyi napirendhez
a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv
vezető:

Jakucs Mária

Ülés időtartama:

13:30-13:44

Toldi Balázs polgármester köszöntötte a soron kívüli ülésen megjelent képviselőket,
jegyző asszonyt, az osztályvezetőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a
12 fős testületből jelen volt 7fő. Jelezte távollétét Betkó József, Béres János, Papp István, Poharelec László és Gózan Sándor képviselő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Nagyné Perjési Anikó és Véháné Szedlák Ildikó
képviselőket.
Kérte, hogy 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:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
321/2019. (IX. 18.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli Nagyné Perjési Anikó és Véháné Szedlák
Ildikó képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a soron kívüli ülés napirendjét a meghívó szerinti sorrendben javasolta meghatározni.
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
322/2019. (IX. 18.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
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
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
A „2019. évi út és parkoló építés” tárgyú közbeszerzési eljárás többlet forrás
igénye
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 a képviselőtestület az év elején elfogadta az idei évi út és parkoló építési tervet. Ezek között voltak olyan kivitelezési munkák, melyek engedélyhez kötöttek. Az engedélyhez nem
kötött munkákat elvégezték, azokra külön lefolytatták a közbeszerzési eljárást, míg az
engedélyhez kötöttekre az engedély megérkezése után írták ki az eljárást. Ennek
eredménye olvasható az előterjesztésben. Az összes építési munka megvalósításához
nem áll elegendő forrás rendelkezésre, bruttó 8.142.899 Ft-os kiegészítésre lenne
szükség.
719. oldal

Az építési helyszínek jellemzői alapján a javaslat 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 kellene kiegészíteni, amely a
2018. évi szabad maradvány terhére biztosítható.
Kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a többletforrás biztosítását a döntési javaslatban foglaltak szerint.
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
323/2019. (IX. 18.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „2019.
évi út és parkoló építés” tárgyú közbeszerzési eljárás 1-3 részéhez
bruttó 1.255.913 Ft többletforrást biztosít a 2018. évi szabad maradvány terhére.
A Képviselő-testület a „2019. évi út és parkoló építés” tárgyú közbeszerzési eljárás 4. részéhez nem biztosít többletforrást.
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.
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
Gyomaendrőd gyomai városrész központjának rehabilitációja - közbeszerzési
eljáráshoz többletforrás kijelölése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a projekt megvalósítására a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzés 2019. augusztus 23-án megindításra került. Az ajánlati
felhívás 5 kivitelezőnek került megküldésre, melyek közül határidőig 3 cég adott ajánlatot.
A legkedvezőbb ajánlatot a Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Békéscsaba) adta nettó 179.939.873 Ft öszszegben. Ez az összeg bruttó 7.123.638 Ft-al több mint a rendelkezésre álló forrás.
Ahhoz, hogy a bizottság eredményt tudjon hirdetni javasolt ennek a hiányzó forrásnak a biztosítása a TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék keret terhére.
Felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 7 fő.
720. oldal

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
324/2019. (IX. 18.) Gye. Kt. határozata
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.
Határidő: 2019. szeptember 18.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
3. Napirendi pont
Névhasználat engedélyezése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a Gyomaendrődi Polgárőr Egyesületnek újra
kell alakulni ezért kérelemmel fordultak a képviselő-testülethez, hogy járuljon hozzá a
civil szervezet nevében a Gyomaendrőd településnév feltüntetéséhez. Az új elnevezésük Körös Polgárőr Egyesület Gyomaendrőd lenne.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy támogassák a kérelmet.
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
325/2019. (IX. 18.) Gye. Kt. határozata
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.
Határidő: azonnal
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4. Napirendi pont
„WiFi4EU – Ingyenes wifi-hozzáférés az európaiak számára” című pályázat
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, ismételten meghirdetésre került az „ingyenes
wifi-hozzáférés az európaiak számára” című pályázati felhívás. A konstrukció keretében a közigazgatási szervek és közintézmények – jellemzően helyi önkormányzatok,
könyvtárak, egészségügyi központok stb. – pályázhatnak.
Igényelhető támogatás: 15 000 euró ~ 4,9 MFt
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.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy támogassa a pályázat benyújtását a döntési
javaslatban foglaltak szerint.
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
326/2019. (IX. 18.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „WiFi4EU – Ingyenes wifi-hozzáférés 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.
Határidő: 2019. szeptember 20.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
5. Napirendi pont
A Gyomai háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítése pályázathoz többletforrás biztosítása

722. oldal

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a projekt megvalósítására kiírt közbeszerzési
eljárás ajánlati felhívására a felhívott 5 gazdasági szereplőből 3 adott ajánlatot. Legkedvezőbb ajánlatot a Z-Vin Bau Betéti Társaság (Szeghalom) adta nettó 22.657.648
Ft összegben. Ez az összeg bruttó 2.651.835 Ft-tal több, mint a rendelkezésre álló
forrás, ezért javasolt ezt az összeget a pályázathoz többletforrásként biztosítani, hogy
a Pénzügyi Bizottság az eljárást eredményesnek tudja nyilvánítani és nyertest tudjon
hirdetni.
A többletforrás a TOP és egyéb pályázati sajáterő tartalék keret terhére biztosítható.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy szavazzon a többletforrás biztosításáról szóló
1. 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
327/2019. (IX. 18.) Gye. Kt. határozata
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.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben a biztosított többletforrás visszaszerzése
érdekében a költségnövekmény igénylés benyújtására történő felhatalmazásáról szóló 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
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
328/2019. (IX. 18.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri
Toldi Balázs polgármestert, hogy a „Gyomai háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítése” projekt megvalósításához biztosított többletforrás visszaszerzése érdekében a költségnövekmény igénylés ügyé-
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ben eljárni szíveskedjen, felhatalmazza a szükséges intézkedések és
jognyilatkozatok megtételéhez.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester további napirendi pont, bejelentés nem lévén megköszönte a jelenlétet és a soron kívüli ülést bezárta.

K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Véháné Szedlák Ildikó
hitelesítő

Nagyné Perjési Anikó
hitelesítő
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