GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
7/2022.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022.
március 8-i soron kívüli üléséről, a Városháza Vitéz Váry József termében.
Megjelent
képviselők:

Tanácskozási
joggal jelen van:
Meghívottak:

Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester,
Béres János, Dávidné Csontos Marianna, Ágostonné Farkas
Mária, Szujó Zsolt, Betkó József és Weigert László képviselők
dr. Csordás Ádám aljegyző
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető,
Dr. Varga Imre az önkormányzat jogi képviselője,
a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv
vezető:

Farkasinszki Zita

Ülés időtartama:

8:00-8:10

Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait a mai nap 8 órára
összehívott soron kívüli ülésén. Köszöntötte aljegyző urat és az osztályvezető
asszonyt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen van 8 fő.
Farkas Zoltánné, Gózan Sándor, Fülöp Zoltán és Vasas György Péter képviselők
jelezték, hogy egyéb elfoglaltságaik miatt az ülésen nem tudnak jelen lenni.
Az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolta Betkó József és Béres János
képviselőket kijelölni.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a hitelesítők személyéről.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
89/2022. (III. 8.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Betkó József és Béres János
képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. A kiküldött meghívó
szerint a mai ülésen 1 napirendet tárgyal a képviselő-testület, 2. a bejelentések.
Megkérdezte van-e valakinek kérése, más javaslata a napirendet illetően.
Hozzászólás hiányában javasolta a napirend elfogadását a meghívó szerinti
sorrendben.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
90/2022. (II. 16.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Szúnyoggyérítési közbeszerzési eljárás megindítása
2. Bejelentések

az

ülés

Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
Szúnyoggyérítési közbeszerzési eljárás megindítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Toldi Balázs polgármester elmondta, a Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései a
korábbi évekhez hasonlóan 2022. évben is önkormányzatunkat kérték fel az éves
szúnyog gyérítés megszervezésére és lebonyolítására.
A tagtelepülések által tervezett beszerzés együttes értéke nem csak a közbeszerzési
értékhatárt, hanem az Uniós eljárásrendre vonatkozó értékhatárt is meghaladja, így
ennek okán jelen eljárásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban Kbt.), II. része szerinti uniós, nyílt eljárásrendre vonatkozó
rendelkezések az irányadók.
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A Kbt. 27. § (4) bekezdése értelmében Gyomaendrőd Város Önkormányzata a saját
közbeszerzési szabályzata alapján létrehozta háromtagú Bírálóbizottságát is, mely
személyek közreműködésével előkészítésre került az ajánlati felhívás és az előzetes
tájékoztató. Az előterjesztés mellékletében olvasható az ajánlati felhívás tervezete,
melyet, ha a képviselő-testület jóváhagy, úgy megtörténhet az intézkedés az eljárást
megindító felhívás közzétételéről.
Megkérdezte, van-e kérdés, észrevétel a tervezettel kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában ismertette a döntési javaslatot. A képviselő-testület a
javaslatról egyszerű többséggel, névszerinti szavazással dönt.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
Toldi Balázs név szerint szólította a megjelent képviselőket a szavazásra.
Béres János igen; Dávidné Csontos Mariann igen; Weigert László igen; Szujó Zsolt
igen; Lehóczkiné Timár Irén igen; Ágostonné Farkas Mária igen; Betkó József igen és
Toldi Balázs igen szavazat.
Toldi Balázs polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen
szavazattal a döntési javaslatot elfogadta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
91/2022. (III. 8.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jóváhagyja a „Szúnyoggyérítési feladatok 2022.” elnevezésű
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és dokumentációját.
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
Bejelentések
Toldi Balázs polgármester bejelentés, hozzászólás hiányában megköszönte a
jelenlétet és az ülést bezárta.
K. m. f.
Toldi Balázs
polgármester

Dr. Csordás Ádám
aljegyző

Béres János
hitelesítő

Betkó József
hitelesítő
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