
J e g y z ı k ö n y v 
 
 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 10-én 11 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.- 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr. Barta Zsuzsanna, Csatári 
Lajos, Király Lászlóné, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselık, Krokavecz László 
alpolgármester.  
 
Bejelentéssel távol:  
 
Bejelentés nélkül távol: ---- 
 
Jelen vannak továbbá: Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály osztályvezetıje, Koncz Éva közbeszerzési referens, 
Kun Sándorné jegyzıkönyvvezetı. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket.  Megállapította, hogy a 7 fıs 
testületbıl 6 fı van jelen, egy fı késıbbre jelezte érkezését. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. A testületi ülés összehívása telefonon történt, a 
napirend sürgıssége és fontossága miatt. Javasolta az alábbi napirendi pont megtárgyalását: 
Elıterjesztés „Kenderes Város Önkormányzata által szervezett kistérségi startmunka 
mintaprogramhoz kötıdı eszközbeszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárás 
nyerteseinek kiválasztásáról. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontot illetıen, tegye meg. 
 
Más javaslat nem érkezett. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 136/2012.(VIII.10.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. augusztus 10-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 „Kenderes Város Önkormányzata által szervezett kistérségi startmunka 
mintaprogramhoz kötıdı eszközbeszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárás 
nyerteseinek kiválasztásáról 
 
Hozzászólások 
 
DR. GASZPARJAN KAREN tájékoztatásul elmondta, hogy a közbeszerzési eljárás 
szempontjából a Start munkaprogram keretében induló különbözı projekteket nem külön- 
külön, hanem egybevéve kell kezelni. Fentiek alapján a képviselı-testület megindította a 
közbeszerzési eljárást. Az ajánlatok bontására a tegnapi napon került sor. Megkérte Koncz 
Éva közbeszerzési referenst a nyertes ajánlatok ismertetésére. 
 
Dr. Barta Zsuzsanna önkormányzati képviselı 11 óra 5 perckor megérkezett, a képviselı-
testület létszáma 7 fı. 
 
KONCZ ÉVA a közbeszerzési eljárás lezárásakor el kell készíteni az ajánlatok elbírálásáról 
szóló összegzést, amely a rendelet 9. számú mellékletét képezi. A bontás idıpontjáig nyolc 
darab ajánlat érkezett. A bizottság valamennyi ajánlatot érvényesnek és a szerzıdés 
teljesítésére alkalmasnak találta. A bírálati szempont az összességében legelınyösebb ajánlat 
volt, ahol az ár és a teljesítési határidı került pontozásra.  A melléklet 9/a. pontjában kerültek 
megjelölésre az ajánlattevık. A pontszámításhoz a 9/b. pont nyújt segítséget. A nyertes 
ajánlattevık a 11. pontban kerültek feltüntetésre. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN a nyertes ajánlattevıkkel leghamarabb augusztus 21-én lehet a 
szerzıdéseket megkötni. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ a nyertes kiválasztásánál a legalacsonyabb árat vették figyelembe? 
 
KONCZ ÉVA két szempont alapján bírálták el az ajánlatokat. Az ajánlati árat 5 ponttal, a 
teljesítési határidıt 1 ponttal vették figyelembe. 
 
CSATÁRI LAJOS érdeklıdött, hogy a zsaluzáshoz vásárolt faanyag az önkormányzatnál 
marad-e. Környezetvédelmi szempontból nagyon hasznos lenne, ha a zsaluzáshoz használt 
faanyagból késıbb komposztáló ládákat készítenének. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklıdött, hogy az aszfaltvágást hol fogják elvégezni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ az aszfaltvágás a tervezett kátyúzási munkákat foglalja magában. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 137/2012.(VIII.10.) Kt. számú határozata 
„Kenderes Város Önkormányzata által szervezett kistérségi startmunka mintaprogramhoz 
kötıdı eszközbeszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárás nyerteseinek 
kiválasztásáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült elıterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a fenti elnevezéső projekt 

megvalósítására, a közbeszerzési eljárás egyes részeinek nyerteseként 
megjelöli és kiválasztja a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet 9. számú melléklete 
szerint elkészített, csatolt összegezés 11.a.) pontjában megjelölt ajánlattevıket.  

 
2./   A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a szállítási szerzıdések 

megkötésére.  
 

3./  A Képviselı-testület a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal az írásbeli 
összegezést elfogadja.  

 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 

2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
3./ Képviselı-testület, Helyben 
 
é r t e s ü l, -  
 

 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ mivel más kérdés, bejelentés nem volt, az ülést 11 óra 20 perckor 
bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

(:Pádár Lászlóné:)       (:Dr. Gaszparjan Karen:) 
  polgármester                jegyzı 
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Készült: Kenderes Város Önkormányzatának 2012. augusztus 10-én 11 órakor tartott 
rendkívüli, nyílt ülésén. - 
 
 
 
 
 
 
 

M U T A T Ó 
 

 
 
Napirend:          Szám: 
 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.  
augusztus 10-i ülése napirendjének elfogadásáról    136/2012. 
 

 
1./ „Kenderes Város Önkormányzata által szervezett kistérségi startmunka  

mintaprogramhoz kötıdı eszközbeszerzés” tárgyú közbeszerzési  
eljárásban az eljárás nyerteseinek kiválasztásáról    137/2012. 

 
 
 
 
 


