Jegyzıkönyv

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. augusztus 9-én 8
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. –
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr Almássy Antalné, Baktai Kálmán, Dr Barta
Zsuzsanna, Eszteró Imréné, Király Lászlóné, Kuczeráné Sípos Judit önkormányzati
képviselık, Tapasztó Szabolcs alpolgármester. –
Bejelentéssel távol: Bordás József, Dr Ila Erzsébet, Krokavecz László, Magyar István, Oláh
József Pál, Szatmári Tibor. –
Bejelentés nélkül távol: ---Jelen vannak továbbá: Koncz Éva közbeszerzési referens, Bíró Csaba, a Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetıje, Pádár Lászlóné jegyzı, Kun
Sándorné jegyzıkönyvvezetı

BOGDÁN PÉTER polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs
testületbıl 8 fı van jelen, 6 fı bejelentéssel van távol.
Javasolta a meghívón szereplı napirendi pont megtárgyalását, valamint egyebeket.
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 157/2010.(VIII.9.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. augusztus 9-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.
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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 Kenderes Város Önkormányzata – mint ajánlatkérı – által indított
„Kenyér, pékáru beszerzése Kenderes Város Önkormányzat fenntartása alatt álló
intézmények részére” elnevezéső általános egyszerő közbeszerzési eljárásban az eljárás
nyertesének kiválasztásáról
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Koncz Éva.
KONCZ ÉVA: a kenyér-pékáru beszerzésre vonatkozó egyszerő közbeszerzés az élelmiszer
beszerzés részét képezte, az erre vonatkozó eljárás eredménytelenül zárult. Három ajánlattevı
vette meg a dokumentációt, ebbıl kettı ajánlattevı adta le határidıig ajánlatát. A Hajdúsági
Sütödék Kft teljes ajánlatot adott, az Univer Coop Zrt által benyújtott ajánlatnak voltak
hiányosságai. A hiánypótlási eljárás a múlt héten lezárult. Az Univer Coop Zrt bruttó ajánlati
ára 2.661.395 Ft, míg a Hajdúsági Sütödék Kft ajánlata 2.868.309 Ft. Az ajánlatok elbírálását
a kiosztásra került összegzés tartalmazza. Az értékelés alapján az Univer Coop Zrt a nyertes
ajánlattevı, amelyet a bírálóbizottság a Képviselı-testületnek elfogadásra javasol.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 8 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 158/2010.(VIII.9.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzata– mint ajánlatkérı – által indított „Kenyér, pékáru
beszerzése Kenderes Város Önkormányzat fenntartása alatt álló intézmények részére”
elnevezéső általános egyszerő közbeszerzési eljárásban AZ ELJÁRÁS NYERTESÉNEK
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
eljárás megvalósítására, a KÉ 16805/2010. számon meghirdetett általános egyszerő
közbeszerzési eljárás nyerteseként megjelöli és kiválasztja az alábbi ajánlattevıt:

I.
Ajánlattevı neve:
Ajánlattevı székhelye:
Bruttó ajánlati ár (HUF)
Árstabilitás 2011. évre (%)
Megrendelési és lemondási
határidık matematikai átlaga
(óra)

Univer Coop Zrt.
6000 Kecskemét, Kiskırösi út 5-9.
2.661.395,01 Ft
0%
6 óra
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2./ A Képviselıtestület felhatalmazza a Polgármestert a szállítási szerzıdés 1. pontban
jelölt értékére történı megkötésére.
3./ A Képviselı-testület a Közbeszerzési szabályzat VI. fejezet (39) pontja alapján az
elkészített írásbeli összegezést elfogadja.
FELELİS: Polgármester
HATÁRIDİ: Kbt. szerint
Errıl értesül:
Bogdán Péter polgármester
Pádár Lászlóné jegyzı
Képviselıtestület
Koncz Éva közbeszerzési referens
Univer Coop Zrt.

Helyben
Helyben
Helyben
Helyben
6000 Kecskemét, Kiskırösi út 5-9.

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
Egyebek
a.)
BOGDÁN PÉTER a Képviselı-testület a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatát figyelembe véve - a székelykapu felállításának
idıpontját szeptember 5-ben határozta meg. Kérte a Képviselı-testületet, módosítsa az
idıpontot szeptember 4-re, a szervezıbizottság kérésének megfelelıen, mivel a két napos
rendezvény elsı napjára tervezték ezt a programot.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 8 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 159/2010.(VIII.9.) Kt. számú határozata
a székelykapu felállításának idıpontjáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a székelykapu
felállításának idıpontját 2010. szeptember 4-ben határozta meg-

Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.

-
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b.)
BOGDÁN PÉTER a szeptember 4-5-i rendezvények keretén belül ünnepi ökumenikus
Istentiszteletre kerül sor szeptember 5-én, a református templomban, ahol fellép a Credo
együttes is. Cseh Judit református lelkész kérte, hogy az együttes fellépésének költségét,
30.000 Ft-ot a Képviselı-testület valamilyen forrásból biztosítsa.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: a városnap pénzügyi fedezetét – a Képviselı-testület korábbi döntése
alapján – a képviselık egy havi tiszteletdíjuk lemondásával, valamint a polgármester és az
alpolgármester egy havi költségtérítésükrıl történı lemondásával biztosítja. Úgy gondolja,
hogy a felajánlott összegbıl az együttes fellépésének költsége biztosítható.
A javaslattal a Képviselı-testület egyhangúlag egyetértett.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 160/2010.(VIII.9.) Kt. számú határozat
a Credo együttes fellépési költségének biztosításáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy
a Credo együttes fellépésének költségét, 30.000 Ft-ot a 148/2010. Kt. számú
határozatban foglaltak szerint, a városnap pénzügyi fedezetének biztosítására
történı felajánlásokból biztosítja.
Felelıs: Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetıje, Helyben
Határidı: 2010. szeptember 15.
Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
3./ Tapasztó Szabolcs alpolgármester, Helyben
4./ Bíró Csaba, Polgármesteri Hivatal pénzügyi és Városgazdálkodási
Osztályának vezetıje, Helyben
5./ Cseh Judit református lelkész? Helyben
é r t e s ü l n e k.
c.)
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: 2008-ban Kenderes Város Vízmő részére út kotró-rakodógép
vásárlásáról döntött a Képviselı-testület. A régi árokásó gép felújítása gazdaságtalan, ezért
célszerő annak értékesítése. A munkagép 2009-ben felértékelésre került. Ennek megfelelıen
javasolja a gép értékesítésre történı meghirdetését a felértékelt árért, 1.700 ezer Ft-ért. Kéri a
Képviselı-testület hozzájárulását az értékesítéshez.

-
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ESZTERÓ IMRÉNÉ: javasolta, hogy hirdessék meg a gépet eladásra, úgy, hogy a
legmagasabb árra vonatkozó ajánlatot fogadják el.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı támogató szavazatával, 2
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 161/2010.(VIII.9.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Vízmő tulajdonát képezı árokásó gép értékesítésérıl
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy
hozzájárul Kenderes Város Vízmő tulajdonát képezı MF50HX-T típusú
árokásó gép értékesítéséhez. A munkagép irányárát 1.700 ezer Ft + ÁFA
összegben határozza meg. Több jelentkezı esetén a legkedvezıbb ajánlat
kerül elfogadásra, az ajánlattétel határideje 2010. augusztus 22.
Errıl: 1./ Süveges Lajos Kenderes Város Vízmő vezetıje, Helyben
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.

ESZTERÓ IMRÉNÉ javasolta a székelykapu helyszínének rendbetételét a székelykapu
felállításáig.
BOGDÁN PÉTER a szükséges munkálatokat el fogják végezni. Mivel más bejelentés,
kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést 8 óra 20 perckor bezárta.

Kmf.

(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
jegyzı

Jegyzıkönyv

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. augusztus 9-én 8
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. –

MUTATÓ
Napirend:

Szám:

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 9-i
ülése napirendjének elfogadásáról

157/2010.

1./ Kenderes Város Önkormányzata – mint ajánlatkérı – által indított
„Kenyér, pékáru beszerzése Kenderes Város Önkormányzat fenntartása alatt
álló intézmények részére” elnevezéső általános egyszerő közbeszerzési eljárásban
az eljárás nyertesének kiválasztására
158/2010.
2./
a.) A székelykapu felállításának idıpontjának meghatározásáról

159/2010.

b.) ACredo együttes fellépése költségének biztosításáról

160/2010.

c.) Kenderes Város Vízmő tulajdonát képezı árokásó gép értékesítésérıl

161/2010.

