
J e g y z ı k ö n y v 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 16-án 10 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén.  
 
Az ülés helye:  Városháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Krokavecz László alpolgármester,  Baktai Kálmán, Dr Barta Zsuzsanna, 
Csatári Lajos, Király Lászlóné, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselık. – 
 
Bejelentéssel távol:  Pádár Lászlóné polgármester 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Koncz Éva közbeszerzési referens, 
Orosz Mihály aljegyzı, Vörös Balázs, Molnár Csaba, a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft 
képviselıi, Kun Sándorné jegyzıkönyvvezetı 
 
 KROKAVECZ LÁSZLÓ köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fıs 
testületbıl 6 fı van jelen, 1 fı bejelentéssel van távol. Pádár Lászlóné polgármester más 
irányú elfoglaltsága miatt ı vezeti a képviselı-testület ülését. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes. A Képviselı-testület ülését telefonon hívta össze polgármester asszony, a 
napirendek sürgıssége és fontossága miatt. Javasolta az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalását: 
 
1./ Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzata belépési szándékáról a  Magyar Piac 
Szövetkezetbe 
 
2./ Elıterjesztés „Kenderes Város Önkormányzata intézményei részére történı 
földgázbeszerzés” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárásban az eljárás nyertesének 
kiválasztására 
 
3./ Egyebek 
 
Megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e más javaslat? 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
Kenderes Város Önkormányzatának 91/2011.(V.16.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 16-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Krokavecz László  
 alpolgármester 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 belépési szándékáról a Magyar Piac 
Szövetkezetbe 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a Magyar Piac Szövetkezetbe történı esetleges belépésrıl az elmúlt 
napokban történt egyeztetés Konrád Istvánnéval, a szövetkezet elnökével. Felkérte Dr 
Gaszparjan Karen jegyzıt, valamint Csatári Lajos képviselı urat, akik az egyeztetésen részt 
vettek, tájékoztassák a jelenlévıket a tárgyalás eredményérıl. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a szövetkezetbe történı belépésrıl elızetesen már tárgyaltak a 
Magyar Piac Szövetkezet képviselıivel, amellyel kapcsolatban a helyi vállalkozókat is 
tájékoztatták. A múlt heti egyeztetésen olyan megoldás bontakozott ki, hogy az önkormányzat 
kérje felvételét a szövetkezetbe. A Magyar Piac Szövetkezet – többe között -azzal a céllal jött 
létre, hogy segítse a kistermelık piacra jutását és a helyi termékek termelését, amelyet az 
önkormányzat is  fontos  feladatnak tart. Jelenleg egy szándéknyilatkozat megtétele szükséges 
az önkormányzat részérıl a szövetkezetbe történı belépéshez. Sikeres felvétel esetén 30 ezer 
Ft-os hozzájárulást kell az önkormányzatnak fizetnie.  
 
CSATÁRI LAJOS: bizalomra okot adó találkozón vettek részt, amelynek lényege az, hogy 
felgyorsítsák azokat a folyamatokat, amelyek elısegítik a hazai piac újraépítését.   Véleménye 
szerint elsıdleges a saját mezıgazdasági vertikum kialakítása, amely mögött erıs kormányzati 
szándék is van. A maga részérıl azt javasolja, hogy tegyék meg a szükséges gyakorlati 
lépéseket. A létrehozott nonprofit Kft-tıl elvárható, hogy intenzíven dolgozzon. Javasolja, 
hogy az önkormányzat legyen tagja a szövetkezetnek. A maga részérıl támogatja az 
elıterjesztést.  
 
VERESNÉ NAGY MARGIT  érdeklıdött, hogy a Gazdakör tagjai közül léptek-e be a 
szövetkezetbe? 
 
CSATÁRI LAJOS: a nonprofit Kft vezetıjének a feladata, hogy felkeresse a gazdálkodókat, 
és tájékoztassa ıket a lehetıségekrıl.  Konkrétan nem tud arról, hogy a gazdakör tagjai közül  
beléptek a szövetkezetbe. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: úgy gondolja, hogy a mezıgazdaság a termelés, feldolgozás, 
kereskedelem tekintetében az utat keresi. Álláspontja szerint minden olyan lehetıséget meg 
kell ragadni, ami a jelenlegi helyzeten változtatni tud. Javasolja, hogy az önkormányzat kérje 
felvételét a Magyar Piac Szövetkezetbe. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 92/2011.(V.16.) Kt. számú határozata 
a Magyar Piac Szövetkezetbe történı belépésrıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete kinyilvánította azon 
 szándékát, mely szerint a Magyar Piac Szövetkezet tagja kíván lenni. 
 A Képviselı-testület megbízza Pádár Lászlóné polgármestert, hogy 
 a tagfelvétellel kapcsolatban eljárjon, nyilatkozatot tegyen. 
  
 Errıl: 1./ Magyar Piac Szövetkezet 2063 Óbarok, Vázsony puszta 11. 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, 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 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ  mivel  a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft képviselıi késıbbre 
jelezték érkezésüket, javasolta, hogy a második és harmadik napirendi pont megtárgyalását 
cseréljék meg.  
 
A javaslattal a Képviselı-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ kérte, akinek közérdekő kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
CSATÁRI LAJOS: a horgászok jelezték, hogy nagyon kevés a hal a környékbeli 
horgászhelyeken. Errıl a problémáról egy lakos februárban országgyőlési képviselı urat is 
tájékoztatta, aki felajánlotta segítségét, de a mai napig nem kapott választ.  Az a személyes 
kérése alpolgármester úr felé, hogy keresse meg a képviselı urat, és jelezze ismét a horgászok 
problémáját. Lakossági jelzést kapott arról, - és ı maga is tapasztalja, -hogy továbbra is 
nagyon sok a kóbor kutya a városban. Elfogadja, hogy méltatlan körülmények között dolgozik 
a gyepmester, de mindenképpen a lakosság megelégedésére kell végezni munkáját. 
Hangsúlyozta, hogy a Képviselı-testület a gyepmester irányába is munkáltatói jogokat 
gyakorol, és kérte, hogy éljen a Képviselı-testület munkáltatói jogkörével minden irányban.   
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a horgászok problémáját jelezni fogja képviselı úr felé. A kóbor, 
befogott ebek elhelyezését jelenleg egy bérleményben oldják meg, de mindenképpen 
törekedni kell az ebek önkormányzati tulajdonú ingatlanban történı elhelyezésére. Úgy véli, 
hogy a gyepmesteri munkát kontrollálni kell, meg kell nézni, hogy mennyire tölti ki a 8 órás 
foglalkoztatást. Jelezte, hogy az állati hullák elhelyezésére szolgáló konténer tetejét meg kell 
javítani. 
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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 
 
Elıterjesztés „Kenderes Város Önkormányzata intézményei részére történı 
földgázbeszerzés” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárásban az eljárás 
nyertesének kiválasztására 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az önkormányzat megbízta a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t, 
hogy „Kenderes Város Önkormányzata intézményei részére történı földgázbeszerzés” tárgyú 
általános egyszerő közbeszerzési eljárásban az eljárás nyertesének kiválasztására készítsen 
beszerzési projekt riportot. Az elkészített írásbeli összegzést az elıterjesztéshez mellékelték. 
Felkérte a  Sourcing Hungary Szolgáltató Kft képviselıit, adjanak tájékoztatást az ajánlatok 
elbírálásáról. 
 
MOLNÁR CSABA: az ajánlati felhívásra két ajánlat érkezett. A TIGÁZ Zrt kapacitás 
hiányában nem kívánt elindulni a tenderen. A közbeszerzési eljárás rendben lezajlott, amely 
eredményes volt. A benyújtott ajánlat megfelelt az ajánlattételi felhívásban, a 
dokumentációkban és a törvényekben meghatározott követelményeknek. 
 
KONCZ ÉVA: a Közbeszerzési Értesítı 9023/2011. számában, április 15-én jelent meg a 
hirdetmény. Az ajánlatok bontására 2011. május 5-én került sor, az ajánlattevık részére 
megtörtént a bontási jegyzıkönyv megküldése. Az ELMIB Zrt kalkulált ajánlati ára 132,69 
Ft/3, míg a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt ajánlati ára 120,42 Ft/m3. A várható éves 
megtakarítás a bázis értékhez képes 1.326.696 Ft. 
 
VÖRÖS BALÁZS: a megtakarítás nem egy fix ár, hiszen a gáz energiadíj negyedévente 
változik. A közbeszerzési eljárás probléma nélkül bonyolódott, sem a kereskedık, sem a 
Közbeszerzési Tanács részérıl nem volt jogorvoslat.  A jelenlegi szerzıdések felmondása már 
megtörtént, és az önkormányzat feladata, hogy a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt-vel a 
szerzıdést megkösse. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ arról érdeklıdött, hogy a GDF SUEZ Zrt mennyi ügyfélkörrel 
rendelkezik? 
 
MOLNÁR CSABA: a GDF SUEZ Zrt területileg illetékes szolgáltató cég. Hasonló mérető 
cégrıl van szó, mint a TIGÁZ.  
 
Dr Barta Zsuzsanna önkormányzati képviselı 10 óra 30 perckor az ülésrıl eltávozott, 
így a jelenlévı képviselık létszáma 5 fı. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  az elhangzottakból úgy látja, hogy a megtakarítás nem garantált. 
Érdeklıdött, hogy van-e arra garancia, hogy a nyertes cég alacsonyabb áron fogja a gázt 
szállítani?  
 
MOLNÁR CSABA: a tenderen versenyeztetett képletes árformula sajátossága, hogy leköveti 
a piaci árfolyammozgásokat. Az elkészített  anyag 12. oldalán szerepel az ajánlati árak 
várható alakulása. 
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VÖRÖS BALÁZS: a gázár alakulását elsısorban az olajár és a dollár árfolyama határozza 
meg. 
 
CSATÁRI LAJOS: az elkészült anyagban található diagramot, amely a várható fajlagos 
gázköltséget mutatja, megtévesztınek találja, a fekete-fehér másolat miatt.  Kéri, hogy a 
jövıben az ilyen jellegő anyagokat színes másolatban kapják meg.  Véleménye szerint a 
várható megtakarítás nem nagy tétel az önkormányzat költségvetésében, de minden költség 
csökkentı intézkedést meg kell tenni. 
 
MOLNÁR CSABA: jelenleg csak a 2011. év I. negyedévi árak ismertek. A diagrammal azt 
szerették volna bemutatni, hogy számításaik szerint mennyi lesz a gáz várható ára.  
Amennyiben olyan esemény történik a világban, amely az olajár változását idézi elı, 
természetesen a gázár is változni fog. A megtakarítás mértéke több tényezıtıl függ, és mivel  
a fogyasztási mennyiség nem jelentıs, a megtakarítás csekély mértékő. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT érdeklıdött a Sourcing Hungary Kft részesedésérıl. 
 
VÖRÖS BALÁZS: a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért 30 % illeti meg a céget. 
  
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 93/2011.(V:16.) Kt. számú határozata 
„Kenderes Város Önkormányzata intézményei részére történı földgázbeszerzés” tárgyú 
általános egyszerő közbeszerzési eljárásban az eljárás nyertesének kiválasztására 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült 
 elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
 1./  Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a fenti tárgyú általános 
                 egyszerő közbeszerzési eljárás nyerteseként megjelöli és kiválasztja az alábbi 
  ajánlattevıt: 
 
 
 Ajánlattevı neve:  GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 
 Ajánlattevı címe:  2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14. 
 Ajánlata: 
 
2./        A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a eljárást lezáró szerzıdés 
            megkötésére. 
 
3./  A Képviselı-testület az elkészített írásbeli összegezést elfogadja. 
 
            Felelıs:   Polgármester 
            Határidı: Kbt. szerint 
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           Errıl értesül: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                                2./  Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                                3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
                                4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, 
                                     Helyben 
                                5./ GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 2040. Budaörs, Puskás Tivadar 
                                     utca 14. 
 
 
 
 KROKAVECZ LÁSZLÓ  mivel más napirendi pont, bejelentés nem volt, az ülést 10 óra 45 
perckor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

(:Krokavecz László:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  alpolgármester       jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

J e g y z ı k ö n y v 
 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 16-án 10 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. – 
 
 
 

N A P I R E N D 
 
 
Napirend:               Szám: 
 
 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 16-i 
ülése napirendjének elfogadása               91/2011. 
 
1./ A Magyar Piac Szövetkezetbe történı belépésrıl            92/2011. 
 
2./ Egyebek         --- 
 
3./ „Kenderes Város Önkormányzata intézményei részére történı 
     földgázbeszerzés” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárásban 
     az eljárás nyertesének kiválasztására     93/2011. 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 


