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Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 2-án 14 órakor 
tartott  rendkívüli, nyílt ülésén . – 
 
Jelen vannak: Tapasztó Szabolcs alpolgármester, Dr Almássy Antalné, Baktai Kálmán, Dr 
Barta Zsuzsanna, Bordás József, Eszteró Imréné, Krokavecz László, Kuczeráné Sípos Judit, 
Oláh József Pál, Szatmári Tibor önkormányzati képviselık. – 
 
Bejelentéssel távol: Bogdán Péter, Dr Ila Erzsébet, Király Lászlóné, Magyar István 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Csatári Lajos meghívott, Turi János a Polgármesteri Hivatal vezetı 
fıtanácsosa, Pádár Lászlóné jegyzı, Bakos László közbeszerzési szakértı, Orosz Mihály 
aljegyzı, Kun Sándorné jegyzıkönyvvezetı 
 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs 
testületbıl 10 fı van jelen, négy fı bejelentéssel van távol. Bogdán Péter polgármester más 
irányú elfoglaltsága miatt ı vezeti a képviselı-testület ülését. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes. Javasolta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását: 
 
1./ Elıterjesztés „Élelmiszer alapanyagok beszerzése Kenderes Város Önkormányzata 
költségvetési szervei számára” elnevezéső, nemzeti eljárásrendő, nyílt típusú közbeszerzési 
eljárás nyerteseinek kiválasztására 
 
2./ Kenderes településen rendırırs kialakításának támogatása 
 
3./ Egyebek 
 
Kérte, akinek a napirendi pontokat illetıen más javaslata van, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 10 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 137/2009.(V.02.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. június 2-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Tapasztó Szabolcs alpolgármester 
 napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
           Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
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1.n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
 Elıterjesztés „Élelmiszer alapanyagok beszerzése Kenderes Város Önkormányzata 
költségvetési szervei számára” elnevezéső, nemzeti eljárásrendő, nyílt típusú közbeszerzési 
eljárás nyerteseinek kiválasztására 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Bakos László. 
 
BAKOS LÁSZLÓ:  Kenderes Város Önkormányzata élelmiszer alapanyagok beszerzése 
tárgyában  közbeszerzési eljárást indított. Az ajánlattételi felhívásra benyújtott ajánlatok 
alapján három területen versenyhelyzet alakult ki az ajánlattevık között, a többi esetben egy-
egy ajánlat érkezett. A konzerv, főszer, szárazárura, valamint a fagyasztott termékekre  két 
ajánlat, a kenyér, pékáru esetében négy ajánlat érkezett, amelybıl egy  érvénytelen volt. A 
bírálóbizottság minden ajánlatot megvizsgált, kielemzett, és elkészítette az ajánlatok 
elbírálásáról szóló összegzését. 
 
Ezután a Bírálóbizottság összegzését, valamint a közbeszerzési eljárásban az egyes részek 
tekintetében nyertesként megjelölt és kiválasztott ajánlattevıket ismertette a Képviselı-
testülettel. 
 
A Bírálóbizottság kéri a képviselı-testületet, hogy az elıterjesztés alapján hirdesse ki a 
kiválasztott nyertes ajánlattevıket. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT  az a véleménye, hogy a közbeszerzési eljárás maximálisan 
megfelel az elıírásoknak, viszont a helyi vállalkozókkal szemben etikátlan.. A kenyér-pékáru 
esetében a helyi Vibrátor Sütıipari KFT ajánlatát érvénytelennek nyilvánították. A 
nyertesként megjelölt és kiválasztott ajánlattevı és a Vibrátor KFT ajánlata között   minimális 
a különbség. Véleménye szerint ezzel a város sokkal többet vesztett, mint a két pályázat 
közötti különbség, mivel a vállalkozás a településen a legmagasabb összegő iparőzési adót 
fizeti, ezenkívül a legtöbb támogatást adja a városnak. Az egész közbeszerzési eljárást 
etikátlannak tartja a helyi vállalkozásokkal szemben fıleg azért, mert nem ad lehetıséget arra, 
hogy az alacsonyabb ár mellett más szempontot is figyelembe vegyen a Bírálóbizottság. Arról 
érdeklıdött, hogy abban az esetben, ha a Képviselı-testület nem fogadja el a bírálatokat, mi 
történik?  
 
BAKOS LÁSZLÓ: a törvényi elıírásokat be kell tartani. A Közbeszerzési értesítıben 
megjelent az önkormányzat felhívása, amelyre az egész országból pályázhatnak ajánlattevık. 
Amennyiben a Képviselı-testület nem fogadja el az ajánlatokat, nem tudnak eredményt 
hirdetni, június 15-vel megszőnik minden szerzıdés az élelmiszer beszerzésre, és ellátatlan 
idıszak következik. Új eljárást kell indítani, amely meghosszabbítja az eljárást. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: egyetért Kuczeráné Sípos Judit véleményével. Sajnálatosnak tartja, 
hogy nem tudnak olyan gazdasági környezetet teremteni, hogy a helyi vállalkozók 
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 megfelelıen felkészülhettek volna a közbeszerzési pályázatokon való eredményes 
részvételre.  
 
BAKOS LÁSZLÓ: felajánlotta segítségét a helyi vállalkozók felkészítésében a közbeszerzési 
eljárásban történı részvételre. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: kérdése az volt, hogy részben önállóan gazdálkodó intézmények 
esetében is szükséges a közbeszerzési eljárás lefolytatása? 
 
BAKOS LÁSZLÓ: a jelenleg hatályos közbeszerzési törvény értelmében, igen. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: abban az esetben mi történik, ha a nyertes ajánlattevık nem teljesítik a 
szerzıdésben foglalt feltételeket? 
 
BAKOS LÁSZLÓ: amennyiben nem teljesülnek a szerzıdésben foglalt feltételek, az 
önkormányzat   szerzıdést  bonthat.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 12 fı 
egyhangú szavazatával, egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 138/2009.(VI.02.) Kt. számú határozata 
„Élelmiszer alapanyagok beszerzése Kenderes Város Önkormányzata költségvetési szervei 
számára” elnevezéső, nemzeti eljárásrendő, nyílt típusú közbeszerzési eljárásban az eljárás 
nyerteseinek kiválasztására 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselıtestülete a tárgyban készült elıterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1./    Kenderes Város Önkormányzat Képviselıtestülete a fenti elnevezéső közbeszerzési 

eljárásban az egyes részek tekintetében nyertesként megjelöli és kiválasztja az alábbi 
ajánlattevıket: 

 
1. Konzerv, Főszer, Szárazáru   

  Ajánlattevı neve:   Ozirisz Kft. 
Ajánlattevı székhelye:   5000 Szolnok, Kossuth tér 1.  
Ajánlati részre vonatkozó nettó vállalási ár:   9.325.805.- HUF

  
2. Tej, tejtermék     

Ajánlattevı neve:   Ozirisz Kft.  
Ajánlattevı székhelye:   5000 Szolnok, Kossuth tér 1.  
Ajánlati részre vonatkozó nettó vállalási ár:   4.065.761.- HUF
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3. Kenyér, pékáru     

 Ajánlattevı neve:   Szolnoki Sütıipari Zrt. 
Ajánlattevı székhelye:   5000 Szolnok, Szent István út 56. 
Ajánlati részre vonatkozó nettó vállalási ár:   2.652.732.- HUF 
 

4. Fagyasztott termékek    
 Ajánlattevı neve:   Baromfiudvar 2002 Kft.  

Ajánlattevı székhelye:   4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. 
Ajánlati részre vonatkozó nettó vállalási ár:   2.230.650.- HUF 
 

5. Baromfitermékek   
.  Ajánlattevı neve:   Baromfiudvar 2002 Kft.  

Ajánlattevı székhelye:   4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. 
Ajánlati részre vonatkozó nettó vállalási ár:   2.991.860.- HUF 
 

6. Tıkehúsok     
 Ajánlattevı neve:   Baromfiudvar 2002 Kft.  

Ajánlattevı székhelye:   4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. 
Ajánlati részre vonatkozó nettó vállalási ár:   1.460.000.- HUF 
 

7. Húskészítmények, töltelékáruk  
 Ajánlattevı neve:   Baromfiudvar 2002 Kft.  

Ajánlattevı székhelye:   4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. 
Ajánlati részre vonatkozó nettó vállalási ár:   7.390.280.- HUF 
 

8. Zöldség, gyümölcs    
 Ajánlattevı neve:   Mrlják Nagykereskedelmi Kft. 

Ajánlattevı székhelye:   6647 Csanytelek, Kossuth út 5. 
Ajánlati részre vonatkozó nettó vállalási ár:   1.690.600.- HUF 
 

9. Savanyúság     
  Ajánlattevı neve:   Mrlják Nagykereskedelmi Kft. 

Ajánlattevı székhelye:   6647 Csanytelek, Kossuth út 5. 
Ajánlati részre vonatkozó nettó vállalási ár:   528.370.- HUF 

   
2./  A Képviselıtestület felhatalmazza a Polgármestert az eljárás záró aktusaként nevezett 

ajánlattevıkkel a szállítási szerzıdések 1. pontban jelölt értékekre történı megkötésére. 
 
 FELELİS:  Polgármester 
 HATÁRIDİ: Kbt. szerint 
 
Errıl értesül:   

Bogdán Péter polgármester   Helyben 
Pádár Lászlóné jegyzı   Helyben 
Képviselı-testület    Helyben 
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Ozirisz Kft.   5000 Szolnok, Kossuth tér 1. 
Baromfiudvar 2002. Kft.  4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. 
Szolnoki Sütıipari Zrt  5000 Szolnok, József A. út 38. 
MRLJÁK Kft.   6647 Csanytelek, Kossuth út 5. 
Koncz Éva közbeszerzési referens Helyben 

 
            é r t e s ü l n e k. 
 
        
 2. n a p i r e n d i   p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: Karcag város rendırkapitánya megkereste az önkormányzatot 
azzal a szándékkal, hogy Kenderesen rendırırsöt kívánnak létrehozni. Kéri a Képviselı-
testület támogató nyilatkozatát a rendırırs kialakításához. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta Karcag város 
rendırkapitányának megkeresését, és 10 fı egyhangú szavazatával az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 139/2009.(VI.02.) Kt. számú határozata 
A településen rendırırs létrehozásának támogatásáról 
 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja azt a 
kezdeményezést, hogy a településen rendırırs kerüljön kialakításra. 
A Képviselı-testület a rendırırs kialakításához szükséges épületet biztosítja. 
 
Errıl: 1./ Karcag város rendırkapitánya, Karcag, Kossuth tér 1/a 
          2./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
          3./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
 
               é r t e s ü l n e k. 

 
 
3. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az elmúlt testületi ülésen szó volt a Liget mellett kialakításra kerülı 
WC mőködtetésérıl. Az illemhely felügyelete  a mindenkori liget ırnek a feladata lesz, aki 
meghatározott nyitva tartási idıben  a WC-t és annak környékét rendben tartja. 
 
Dr Almásyy Antalné a Képviselı-testület ülésérıl 15 órakor eltávozott, így a jelenlévı 
önkormányzati képviselık létszáma 9 fı. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az elmúlt ülésen tárgyalt a Képviselı-testület a Turisztikai 
Desztinációs Menedzsmentbe történı belépésrıl. Döntés azonban nem született arról, hogy az 
önkormányzat, vagy civil szervezet  kíván-e tagja lenni a szervezetnek, s ha igen, akkor a 
szükséges önrészt, és a fenntartási költségekhez történı hozzájárulást milyen forrásból tudják 
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 biztosítani, amely ebben az évben 400 ezer Ft kiadást jelent . A költségvetés áttekintése után 
olyan javaslata van a Képviselı-testület felé, hogy szakfeladatok közötti átcsoportosítással 
biztosítsa a belépéshez szükséges összeget. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: véleménye szerint ösztönözni  kellene a helyi vállalkozókat arra, hogy 
az idegenforgalom fejlesztése érdekében jobban használják ki a lovas turizmus nyújtotta 
lehetıségeket.       
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: több alkalommal kifejtette már véleményét arról, hogy az 
idegenforgalom fejlesztése érdekében áldozni kell az önkormányzatnak, de semmi elırelépés 
nem történt. A lovas turizmus fejlesztését csak a középiskolában tudja elképzelni, hisz ott 
minden feltétel biztosított. A késıbbiekben vissza kell térni arra, hogy az önkormányzat 
milyen formában tudja támogatni. az idegenforgalom fejlesztését. A Szent István úton 
sétálóutca,  valamint parkoló kialakítását  javasolja. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: ı is több alkalommal elmondta, hogy össze kellene győjteni azokat 
a programokat, amelyek vonzóak lehetnek a városi emberek számára, és kínálni az ideérkezı 
vendégeknek. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: javasolta, hogy a Képviselı-testület tagjai próbáljanak összeállítani 
olyan programokat,  amelyek vonzóvá tennék a települést, és tájékoztassák a helyi vállalkozó 
kedvő embereket ezekrıl a lehetıségekrıl.  
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 9 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 140/2009.(VI.02.) Kt. számú határozata 
Szakfeladatok közötti átcsoportosítás engedélyezésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete engedélyezi 400 ezer Ft 
            átcsoportosítását a 2009.évi költségvetésben átmeneti segélyre tervezett összegbıl 
 a „Horthy Miklós emlékére” alapítvány támogatására. 
 A támogatás a Kun-Berek helyi TDM szervezetbe történı belépéshez szükséges 
 önrész biztosításához, és a mőködési költségekhez történı hozzájáruláshoz 
            használható fel. 
 
 Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      3./ Bodor Tamás Horthy Miklós emlékére alapítvány képviselıje, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
 
 
 
 



- 7 – 
 
 
 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ :a legutóbbi testületi ülésen vetıdött fel, hogy Bánhalmán gond van a 
szennyvízszállítással. A középiskolától költségszámítást kértek a szállítási díjról, mivel a 
bánhalmi lakosságnak nagy anyagi megterhelést jelent a szippantás költségének megfizetése. 
A költségszámítást még nem kapták meg. A következı testületi ülésen fognak tárgyalni a 
költségek enyhítésérıl. Remélhetıleg megnyugtatóan tudják rendezni a problémát.  
 
SZATMÁRI TIBOR ismét jelezte, hogy a bánhalmi lakosságnak egyre nagyobb gondot okoz 
a szennyvíz probléma, amelyre a lakosság sürgıs intézkedést vár. 
 
 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: mivel más napirend, hozzászólás, bejelentés nem volt, az ülést 15 
óra 20 perckor bezárta. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

(:Tapasztó Szabolcs:)      (Pádár Lászlóné:) 
   alpolgármester       jegyzı 
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Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 2-án 14 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt  ülésérıl. – 
 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 
 
Napirend:         Szám: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2009. június 2-i 
ülése napirendjének elfogadásáról      137/2009. 
 
 
1./ Élelmiszer alapanyagok beszerzése Kenderes Város Önkormányzata 
     költségvetési szervei számára” elnevezéső, nemzeti eljárásrendő, 
     nyílt típusú közbeszerzési eljárásban az eljárás nyerteseinek  
     kiválasztására        138/2009. 
 
2./ A településen rendırırs létrehozásának támogatása   139/2009. 
 
3./ Szakfeladatok közötti átcsoportosítás engedélyezése   140/2009. 


