
J e g y z ı k ö n y v 
 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Csatári Lajos, Király Lászlóné, 
Veressné Nagy Margit önkormányzati képviselık, Krokavecz László alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol: Dr Barta Zsuzsanna 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Bíró Csaba, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetıje, Bakos László közbeszerzési szakértı, Orosz Mihály aljegyzı, Fodor 
Imre, a Polgármesteri Hivatal vezetı fıtanácsosa, Kun Sándorné jegyzıkönyvvezetı. – 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a  7 fıs testületbıl 6 
fı van jelen, egy fı bejelentéssel van távol, az ülés határozatképes. Javasolta a kiküldött 
meghívón szereplı napirenden kívül az alábbi napirend megtárgyalását: 
 
Elıterjesztés a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesületbe történı belépésrıl 
 
Megkérdezte, hogy a napirendet illetıen van-e más javaslat? 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 165/2011.(X.17.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 17-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pádár Lászlóné 
            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 „az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra  fejlesztése az Apáczai Csere 
János Általános Iskola tornatermének felújítása” tárgyú általános egyszerő 
közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevı kiválasztásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Bakos László. 
 
BAKOS LÁSZLÓ: a Képviselı-testület szeptember 22-i ülésén döntött az Apáczai Csere 
János Általános Iskola tornatermének felújítása” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési 
eljárás megindításáról. A Képviselı-testület meghatározta, hogy kik legyenek azok az 
ajánlattevık, akiket meghívnak versenyeztetésre. A Képviselı-testület döntése alapján a 
bírálóbizottság szeptember 23-án kipostázta az ajánlattételi felhívást és az ajánlattételi 
dokumentációt a testületi határozatban foglaltak szerint a HFJ Mérnöki Iroda Kft-nek, a 
GLOBAL-HOME TRADE Kft-nek, valamint a Kunhegyesi Építık Kft-nek. Október 10-én az 
ajánlattételi határidı lejártáig mind három ajánlattevı ajánlatot tett. A bírálóbizottság a 
bontási eljárást követıen hiánypótlási felhívást bocsátott ki, melynek határidejét október 14-
én 11 órában határozta meg. A hiánypótlási felhívás vonatkozásában a HFJ Mérnöki Iroda 
Kft, valamint a GLOBAL-HOME TRADE Kft nyújtotta be hiánypótlási dokumentumait. A 
bírálóbizottság megállapította, hogy a Kunhegyesi Építık Kft ajánlata a benyújtott iratok 
alapján érvénytelen. Ezek után a verseny két vállalkozás között folyt. A HFJ Mérnöki Iroda 
Kft nettó 15.248.575 Ft-os ajánlatot tett, 165 nap teljesítési határidıvel, és 12 hónap 
többletjótállás vállalásával.  A GLOBAL-HOME TRADE Kft ajánlata nettó 16.626.952 Ft,  
130 teljesítési határidıvel, és  36 hónap többletjótállással. A bírálati szempontrendszer 
kidolgozása alapján e három bírálati szempontot kellett értékelni, a Közbeszerzések Tanácsa 
iránymutatása alapján. A bírálat során az alábbi eredmény született: A Bírálóbizottság a HFJ 
Mérnöki Iroda Kft ajánlatát bírálati szempontonként 29 pontra értékelte, míg a GLOBAL-
HOME TRADE Kft ajánlatát 25 pontra, a Kunhegyesi Építık Kft ajánlatát pedig 
érvénytelennek nyilvánította. A két ajánlattevı közül a Bírálóbizottság a HFJ Mérnöki Iroda 
Kft ajánlatát találta összességében a legelınyösebbnek, és javasolja a Képviselı-testület a 
céggel a vállalkozási szerzıdés megkötését. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: kérdése az volt, hogy az eljárás törvényes és szabályos volt-e? 
 
OROSZ MIHÁLY: természetesen törvényesen és szabályosan történt az eljárás lebonyolítása. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 166/2011.(X.17.) Kt. számú határozata 
„Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése az Apáczai Csere János Általános 
Iskola tornatermének felújítása” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárásban az eljárás 
nyertesének kiválasztásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a fenti elnevezéső projekt 
megvalósítására, az általános egyszerő közbeszerzési eljárás nyerteseként megjelöli és 
kiválasztja az alábbi ajánlattevıt: 
 
Ajánlattevı neve:  HFJ Mérnöki Iroda Kft 
Ajánlattevı címe:  5000 Szolnok, Vak Bottyán utca 13. 
Ajánlata: 
 
Nettó ajánlati ár (Ft) 15.248.575 
Teljesítési határidı (nap)     165 nap 
Vállalt többletjótállás (24 + hónap)     12 hónap 
 
 
2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerzıdés megkötésére. 
 
3./ A Képviselı-testület az írásbeli összegzést elfogadja. 
 
 
Errıl:    1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
             2./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
             3./ Orosz Mihály aljegyzı, Helyben 
             4./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
             5./ HFJ Mérnöki Iroda Kft 5000 Szolnok, Vak Bottyán utca 13. 
 
 
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 
 
OROSZ MIHÁLY: eddig a Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft látta el a 
LEADER Helyi Akciócsoport képviseletét, amely a pályázatok kezelését végezte. 
Jogszabályváltozás miatt 2011. december 31-ét követıen LEADER HACS címmel kizárólag 
egyesület rendelkezhet. A rendelet hatálybalépésekor nonprofit formában mőködı LEADER 
HACS címmel rendelkezı gazdasági társaság az illetékességi területén új HACS-ot 
szervezhet, amely egyesületi formában – meghatározott feltételek betartása esetén – jogosulttá 
válik a LEADER HACS címre. Ahhoz, hogy a térség önkormányzatai, civil szervezetei, 
vállalkozásai továbbra is részt tudjanak venni  a LEADER pályázatokon, egyesület alapítása 
szükséges, amelyhez Kenderes Város Önkormányzata is csatlakozik.. A megalakítandó 
egyesület neve Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület, melynek évi tagdíja 3.000 Ft. 
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H o z z á s z ó l á s  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: eddig a LEADER Helyi Akciócsoportban az önkormányzat vett 
részt, míg más településekrıl magánszemélyek, civil szervezetek is. Most az önkormányzat 
mellett a Gazdakör, mint civil szervezet, és ı személyesen, mint ıstermelı is belépett az 
egyesületbe. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 167/2011.(X.17.) Kt. számú határozata 
a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesületbe történı belépésrıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület tagja kíván lenni. 
 A egyesület évi tagsági díját, 3.000 Ft-ot az önkormányzat 2011. évi 
 költségvetésébıl biztosítja. 
 
 Errıl: 1./ Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület, Túrkeve, 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatást adott arról, hogy a mai napon a karcagi rendırkapitány 
úrral folytatott tárgyalást a város közbiztonságának helyzetérıl, amely során kitértek a 
kenderesi lakosok megyei rendırfıkapitány úrhoz írt levelére is. A közeljövıben 
közbiztonsági fórumot tartanak a megyei rendıri vezetés, a karcagi rendırkapitány úr, a 
kisebbségi önkormányzat elnöke, valamint az önkormányzat képviselıi részvételével.  A 
megbeszélésrıl jegyzıkönyv készül, és ragaszkodni fog ahhoz, hogy az elkészült anyag 
jusson el a belügyminiszter úrhoz is. 
 
Mivel más bejelentés nem volt, az ülést 14 óra 15 perckor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

(:Pádár Lászlóné:)      (Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester                                                                                      jegyzı 
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Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. október 17-i 
ülése napirendjének elfogadásáról      165/2011. 
 
1./”Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése az Apáczai      166/2011. 
      Csere János Általános Iskola tornatermének felújítása” tárgyú  
       általános egyszerő közbeszerzési eljárásban az eljárás nyertesének  
       kiválasztásáról 
 
2./  A Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesületbe történı belépésrıl 167/2011. 


