
J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült.  Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 4-én 8 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné, dr Barta Zsuzsanna, Eszteró 
Imréné, dr Ila Erzsébet, Krokavecz László, Kuczeráné Sípos Judit, Oláh József Pál, Szatmári 
Tibor önkormányzati képviselık. – 
 
Bejelentéssel távol: Bordás József, Király Lászlóné, Magyar István 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Koncz Éva, a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési referense, Bíró 
Csaba a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetıje, Bakos 
László hivatalos közbeszerzési tanácsadó, Csatári Lajos meghívott, Pádár Lászlóné jegyzı, 
Kun Sándorné jegyzıkönyvvezetı. – 
 
BOGDÁN PÉTER köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs testületbıl 8 fı 
van jelen. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a kiküldött meghívón 
szereplı napirendi pont megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy második napirendi 
pontként megtárgyalásra javasolja az Észak-alföldi Operatív program ÉAOP-4.1.5-09-2009-
0051. azonosító számú „Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz – Kenderes Város 
Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítése” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési 
eljárásban a mőszaki ellenıri feladatokat ellátó ajánlattevı kiválasztásáról szóló elıterjesztést. 
 
Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 42/2010.(III.4.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. március 4-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Bogdán Péter polgármester 
 napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
Eszteró Imréné önkormányzati képviselı 8 óra 5 perckor megérkezett, így a jelenlévı 
önkormányzati képviselık száma 9 fı. 
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Dr Barta Zsuzsanna önkormányzati képviselı 8 óra 6 perckor megérkezett, így a jelenlévı 
önkormányzati képviselık száma 10 fı. 
 
Kuczeráné Sípos Judit önkormányzati képviselı 8 óra 7 perckor megérkezett, így a jelenlévı 
önkormányzati képviselık száma 11 fı. 
 
 
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 az Észak-alföldi Operatív Program ÉAOP.4.1.5-09-200*-0051. azonosító 
számú, „Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” Kenderes Város 
Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítése” elnevezéső általános egyszerő 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Bakos László. 
 
BAKOS LÁSZLÓ: ismertette az ajánlattételi felhívást, amelyet a tegnapi napon a 
bírálóbizottság megtárgyalt, és jóváhagyásra javasolt. Az egyszerő közbeszerzési eljárás 
keretében a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése valósul meg, ezen belül két darab 
akadálymentes parkolóhely kialakítása, egyedi hidraulikus személyfelvonó létesítése, beton 
idomkı járda építése, vezetısávval ellátott padlóburkolat az épületen belül, akadálymentes 
WC kialakítása a szükséges berendezésekkel, valamint információs táblák és piktogramok 
elhelyezése a gyengén látók számára – kerül kialakításra. A szerzıdést biztosító 
mellékkötelezettségek körébıl késedelmi és meghiúsulási kötbér, jótállás, valamint 
szavatossági - jóteljesítési biztosíték került beépítésre. Az ajánlatkérıként szerzıdı fél az 
ellenszolgáltatást az ajánlatban meghatározott mőszaki és pénzügyi ütemterv szerinti 
szerzıdésszerő teljesítést követıen, a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen kiállított számla 
alapján átutalással egyenlíti ki. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság szempontjából három 
pontban kerültek rögzítésre a pályázati feltételek. A mőszaki, illetve szakmai alkalmasság 
biztosítása érdekében referenciákat kérnek. A bírálati szempontrendszert hat pontban 
foglalták össze, melynek legfontosabb része a nettó ajánlati ár, továbbá a teljesítési és fizetési 
határidı, a jótállás ideje, a meghiúsulási és késedelmi kötbér. A dokumentáció beszerzésének 
feltételeit is rögzítették. Az eredményhirdetés tervezett idıpontja április 15, a szerzıdéskötés 
tervezett idıpontja pedig május 6-a.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 11 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 43/ 2010. (III. 4.) Kt. számú határozata 
Az Észak-alföldi Operatív Program ÉAOP-4.1.5-09-2009-0051. azonosító számú  
„Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz -Kenderes Város Polgármesteri 
Hivatalának akadálymentesítése” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárásban  
az ajánlattételi felhívás elfogadásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült elıterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1./  Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 
döntött arról, hogy a bírálóbizottság által elkészített ajánlattételi felhívást elfogadja, azzal a 
kitétellel, hogy megbízza Bakos László szakértıt, hogy felhatalmazásukkal a Közbeszerzések 
Tanácsa Szerkesztıbizottsága által esetlegesen megküldött hiánypótlási felhívásnak 
megfelelıen az ajánlatételi felhívás javítását a szakmai szabályok szerint végezze el. 
Megbízott mindazon javítások elvégzésére jogosult további Képviselı-testületi döntés nélkül, 
mely nem jelenti az ajánlattételi felhívás szerzıdéses feltételeinek jelentıs megváltoztatását, 
de nem módosítható ezen felhatalmazás alapján a szerzıdéses mennyiség, az eljárás típusa, 
valamint a bírálati szempontrendszer. 
 
Errıl értesül:   

1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
2./ Pádár Lászlóné, Helyben 

 3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 4./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben 
 5./ Bakos László szakértı 5232 Tiszabı, Micsurin út 5. 
 
 
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 
 
Elıterjesztés az Észak-alföldi Operatív program ÉAOP-4.1.5-09-2009-0051 azonosító 
számú, „Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz – Kenderes Város 
Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítése” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési 
eljárásban a mőszaki ellenıri feladatokat ellátó ajánlattevı kiválasztásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel Kuczeráné Sípos Judit. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: azt kérdezte, hogy az ajánlattevık közül Barta Jenı mőszaki 
ellenır miért alanyi ÁFA mentes? 
 
A feltett kérdésre Bíró Csaba válaszolt. 
 
BÍRÓ CSABA: abban az esetben , ha az éves árbevétel nem haladja meg a 6 millió Ft-ot, 
akkor választható az alanyi ÁFA mentesség, amely adminisztrációs szempontból kedvezı. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 11 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 44/ 2010. (III.4. ) Kt. számú határozata 
Az Észak-alföldi Operatív Program ÉAOP-4.1.5-09-2009-0051. azonosító számú  
„Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz -Kenderes Város Polgármesteri 
Hivatalának akadálymentesítése” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárásban a 
mőszaki ellenıri feladatok ellátó ajánlattevı kiválasztásáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült elıterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1./       Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Észak-alföldi Operatív Program 

ÉAOP-4.1.5-09-2009-0051. azonosító számú „Egyenlı esélyő hozzáférés a 
közszolgáltatásokhoz -Kenderes Város Polgármesteri Hivatalának 
akadálymentesítése” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárásban a mőszaki 
ellenıri feladatok ellátására Barta Jenı magasépítési mőszaki ellenırt (5310 
Kisújszállás, Kossuth L. út 9. 3/1.) jelöli ki. 

 
2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a Jegyzıt, hogy a megbízási szerzıdést készítse el.  
 
3./ A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlatot tevı mőszaki 

ellenırrel kötendı megbízási szerzıdés aláírására Barta Jenı magasépítési mőszaki 
ellenırrel bruttó 250.000 Ft, azaz kettıszázötvenezer forint összegben. 

 

 FELELİS:  Polgármester 
 HATÁRIDİ: Azonnal 
 

Errıl értesül:   
Bogdán Péter polgármester    Helyben 
Pádár Lászlóné jegyzı    Helyben 
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály Helyben 
Barta Jenı      Kisújszállás, Kossuth L. út 9. 3/1. 
Koncz Éva közbeszerzési referens  Helyben 

 

 
 
BOGDÁN PÉTER mivel más bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést 8 óra 15 
perckor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

(:Bogdán Péter:)                (:Pádár Lászlóné :) 
  polgármester              jegyzı 
 
 
 



 
J e g y z ı k ö n y v 

 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. március 4-én 8 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
 

M U T A T Ó 
 
 
 

Napirend:        Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. március 4-i 
ülése napirendjének elfogadásáról                     42/2010. 
 
1./ Az Észak-alföldi Operatív Program ÉAOP-4.1.5-09-2009-0051. 
     azonosító számú „Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz – 
     Kenderes Város Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítése” tárgyú  
     általános egyszerő közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás  
     elfogadásáról                                                                                      43/2010. 
 
2./ Az Észak-alföldi Operatív Program ÉAOP-4.1.5-09-2009-0051. 
     azonosító számú „Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz – 
     Kenderes Város Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítése” tárgyú  
     általános egyszerő közbeszerzési eljárásban a mőszaki ellenıri feladatokat  
     ellátó ajánlattevı kiválasztásáról                                                        44/2010. 
 
 


