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Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. október 19-én 14 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Ács Andrea Éva, Baktai Kálmán, Dr. Bencze 
Miklós, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselők, Tóth Tiborné 
alpolgármester.  
 
Bejelentéssel távol: --- 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Koncz Éva aljegyző, Lódi Jánosné 
jegyzőkönyvvezető. – 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
testületből 6 fő van jelen, 1 fő későbbre jelezte érkezését, az ülés határozatképes. A 
Képviselő-testületi ülés összehívása telefonon történt, a napirendek sürgőssége és fontossága 
miatt. Az alábbi napirendi pontok megtárgyalását javasolja: 
 
1. Előterjesztés a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 

közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése című, VP6-7.2.1-7.4.1.1-
16 kódszámú felhívás kapcsán a 1861859769 iratazonosítójú Támogatói okirat szerint, a 
Kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása tárgyú 
közbeszerzési eljárásban az eljárás nyertesének kiválasztásáról, a többletforrások 
biztosításáról és az eljárás eredményességéről. 

2. Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00053 azonosító számú, „Komplex energetikai 
fejlesztés Kenderes közintézményeiben” elnevezésű projekt beszerzései tekintetében 
árajánlattételre felkértekről.  

 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetően, tegye meg. 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzatának 151/2017.(X.19.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2017. október 19-i rendkívüli, nyílt ülése 
napirendjének elfogadásáról 
  
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pádár Lászlóné  

polgármester napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
 
 



-    2     - 
 
 

  Erről: 1./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Helyben 
 
                       é r t e s ü l n e k. 
 
 
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 
 
Előterjesztés a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 

többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése 
című, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú felhívás kapcsán a 1861859769 
iratazonosítójú Támogatói okirat szerint, a Kenderesi Móricz Zsigmond 
Művelődési Ház energetikai célú felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban az 
eljárás nyertesének kiválasztásáról, a többletforrások biztosításáról és az eljárás 
eredményességéről 

 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy öt ajánlattevőnek küldték 
meg az anyagot, melyből három ajánlat érkezett vissza. Az előterjesztés határozati 
javaslatában az az ajánlattevő szerepel, aki a legkedvezőbb árajánlatot adta. Ez az ajánlattevő 
a Kunhegyesi Építők Kft.-t. A Bíráló Bizottság a közbeszerző jelenlétében választotta ki, 
illetve javasolja a kivitelezésre a Kunhegyesi Építő Kft-t a Képviselő-testületnek. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő az elmúlt hónapban kérte, hogy a közbeszerzés teljes anyagát 
küldjék meg részére. A Kunhegyesi Építők Kft., és a másik két pályázó anyagát sajnos most 
sem kapta meg, annak ellenére, hogy a polgármester asszonytól erre ígéretet kapott. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: azt az anyagot küldték ki a képviselőknek, amit ki kellett 
küldeni. A beérkező ajánlatokat a Bíráló Bizottság kapja meg. A Bíráló Bizottságnak van 
jogosultsága arra, hogy ezekből az anyagokból javaslatot készítsen elő a képviselő-testület 
ülésére. Amennyiben valaki be szeretne tekinteni ezekbe az ajánlatokba, azt bármikor 
megteheti. Hangsúlyozta, hogy minden testületi tag ugyanazt az anyagot kapta meg. A Bíráló 
Bizottságot a Képviselő-testület választotta meg. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő tudomása szerint a Képviselő-testület a legmagasabb 
döntéshozó szerv. A Képviselő-testületnek kell a döntést meghozni. Kérdőjelek vannak 
benne. Nem érti, hogy a képviselők miért nem kaphatják meg a teljes pályázati anyagot. 
 
DR. BENCZE MIKLÓS képviselő: a Képviselő-testület hét főből áll. Nem tudja, hogy a 
testület szavazhat-e arról, hogy több anyagot kapjanak. Baktai Kálmán képviselő 
kezdeményezheti ezt a szavazást. Hangsúlyozta, hogy a képviselő-testület nem egy emberből, 
hanem hét főből áll. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester megkérte Baktai Kálmán képviselőt, hogy tegye fel a 
napirenddel kapcsolatban felmerült kérdéseit.  
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DR. GASZPARJAN KAREN jegyző véleménye szerint nem szabad szerepzavarban lenni. A 
Közbeszerzési Bíráló Bizottságot a Képviselő-testület választotta meg. A Bíráló Bizottság a 
hétfői napon ülésezett. Az ülésről jegyzőkönyv készül, az anyag felkerül a honlapra és az 
országos közbeszerzési honlapon is megjelenik ez az összegzés. A Bíráló Bizottság ülésén 
kerül sor az ajánlatok bontására, formai áttekintésére, ezt követően a közbeszerző elviszi az 
anyagokat és tartalmilag átvizsgálja. A képviselő-testület elé az összegzés kerül.  A szerdai 
Bíráló Bizottsági ülésen a bizottság tagjai személyesen meggyőződtek arról, hogy valóban a 
közbeszerző által megjelölt ajánlat volt a legkedvezőbb. Természetesen a képviselőnek joga 
van betekinteni ezekbe az anyagokba. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő véleménye szerint ésszerűbb lenne a döntés meghozatala előtt 
betekinteni az anyagokba. Ismételten elmondta, hogy az elmúlt ülésen ígéretet kapott a 
polgármester asszonytól arra, hogy megkapja az anyagot. Úgy gondolja, hogy világosan 
konkretizálta a kérését. A pályázati anyagok nagyon sok információt tartalmaznak, amelyeket 
a képviselők át tudnának tanulmányozni. Most száztízszer tegyen fel kérdéseket? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az összegzés ott van a képviselők előtt. Megkérdezte 
Baktai Kálmán képviselőtől, hogy elolvasta-e az anyagot. 
 
Tóth Tiborné alpolgármester 14 óra 9 perckor megérkezett. A Képviselő-testület létszáma 7 
fő. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN jegyző elmondta, hogy van egy szakmai oldal, amit a 
közbeszerző összegzés formájában készít el és van a döntési javaslat, amely a Bíráló 
Bizottsághoz tartozik. Jelenleg a Bíráló Bizottság ülésén a képviselő-testület tagjai sem 
vehetnek részt, csak azok, akiket a testület kijelölte. Az ajánlatok bontásakor az ajánlattevő 
cégek képviselői lehetnek jelen. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester megkérdezte Baktai Kálmán képviselőt, hogy 
megrendült-e a bizalma a Bíráló Bizottság tagjaival szemben. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: nem rendült meg a bizalma. Őt önkormányzati képviselőnek 
választották. A lakosság nem a bizottságtól fogja számon kérni a döntéseket, hanem tőle. Egy 
konkrét esetet mond, ami az üzemanyag beszerzésnél volt. Megkérdezte az aljegyző urat, 
hogy hány liter gázolaj beszerzésére irányul a közbeszerzés. Az aljegyző úr 6.000 litert 
mondott, miközben 18.000 liter volt. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: emberek vagyunk, tévedhetünk. Aljegyző úr is tévedhet. 
A településünkre most érkezik tízmilliárd forint. Úgy gondolja, hogy nem helyénvaló ez a 
kukacoskodás, gyerekeskedés. Elfogadja az ellenvéleményt is. Képviselőként jogában áll 
igennel, nemmel, tartózkodással szavazni. Amennyiben a többi képviselő megbízik ebben a 
bizottságban, márpedig miért ne bízna meg, hiszen ezek az emberek hosszú éveken keresztül 
bizonyították szakmai hozzáértésüket. 
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DR. GASZPARJAN KAREN jegyző: tagja a Bíráló Bizottságnak. Személy szerint szívesen 
átadná bárkinek a bizottsági helyét. A jogszabály azonban előírja, hogy a bizottság tagjai 
között kell lenni egy jogi végzettségű, egy közbeszerző, egy felsőfokú pénzügyi végzettségű 
tagnak. Amennyiben nem rendelkezne jogi végzettséggel, úgy egy ügyvédet kellene megbízni 
a Bíráló Bizottsági tagsággal. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő kihangsúlyozza és kikéri magának, hogy Ő nem kukacoskodik 
és nem hátráltatja a munkát. Húsz éve ül itt, ötször választották meg képviselőnek, mint még 
senkit ennyiszer Kenderesen cigányemberként. Százezerszer bizonyított minden nap. Hiteles 
adatot szeretne kapni. Akkor tud hiteles választ adni, ha nem két adat áll rendelkezésére. 
Sajnálatos módon az elmúlt ülésen tett megjegyzése kimaradt a jegyzőkönyvből. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a képviselő-testületi 
ülésekről nem szószerinti jegyzőkönyv készül. A hozzászólások lényege kerül rögzítésre. 
Javasolja, hogy zárják le ezt a vitát. Itt senki nem akar félrevezetni senkit. Jelenleg egy cél 
van, mégpedig az, hogy a pályázaton elnyert források szabályosan, rendeltetésszerűen 
kerüljenek felhasználásra és megvalósuljanak mindazok a felújítások, amit szeretnének. Úgy 
gondolja, hogy az a cél, hogy közösen a lakosság szolgálatában hozzák meg a döntéseiket. 
Bármelyik lakos megkérdezheti tőle, hogy szabályosan lettek-e felhasználva a források. 
Megkérdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, 
hozzászólása. 
 
VERENÉ NAGY MARGIT képviselő érdeklődött, hogy a Kunhegyesi Építők Kft. korábban 
dolgozott-e a településen. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester ez a cég végezte a rendőrség, az iskola, a kiállító terem 
épületének a felújítását és a piactér építését. A Kft-vel kapcsolatban csak pozitív tapasztalata 
van. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő igen szavazatával, 1 fő nem 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzatának 152/2017.(X.19.) Kt. számú határozata 

a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése című, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 
kódszámú felhívás kapcsán a 1861859769 iratazonosítójú Támogatói okirat szerint, a 
Kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása tárgyú 
közbeszerzési eljárásban az eljárás nyertesének kiválasztásáról, a többletforrások 
biztosításáról és az eljárás eredményességéről 

 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést  
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 
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1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírálóbizottság döntési 

javaslatát elfogadja, ez alapján a fenti elnevezésű a közbeszerzési eljárást 
eredményesnek ítéli, az eljárás nyerteseként megjelöli és kiválasztja 44/2015. 
(XI.02.) MVM rendelet 14.számú melléklete szerint elkészített, csatolt 
összegezés V.2. 6.) pontjában megjelölt ajánlattevőt, a Kunhegyesi Építők Kft.-
t. 

 
2./   A Képviselő-testület a rendelkezésre álló források mértékére és az eljárás 

nyertesének pénzügyi ajánlatára tekintettel nettó 28.489.- HUF többletforrást 
biztosít. 

 
3./  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést megkötésére.  

 
Erről értesül: 
1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
3./  Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
4./ Igazgatási és Szervezési Osztály, Helyben 
5. /Kunhegyesi Építők Kft. 5340 Kunhegyes, Zádor utca 4. 

 
 
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 
 
Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00053 azonosító számú, „Komplex energetikai 
fejlesztés Kenderes közintézményeiben” elnevezésű projekt beszerzései tekintetében 
árajánlattételre felkértekről  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzatának 153/2017.(X.19.) Kt. számú határozata 
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00053 azonosító számú, „Komplex energetikai fejlesztés Kenderes 
közintézményeiben” elnevezésű projekt beszerzései tekintetében árajánlattételre felkértekről  
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a tárgyban készült előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 

 
A Képviselő-testület műszaki ellenőri tevékenységre az alábbi ajánlattevőket kéri fel: 

 
 Archilak Kft. 5000 Szolnok, Csokonai út 96. II/2. 
 Fegyverneki Területfejlesztő Központ és Mérnökiroda Kft. 5231 

Fegyvernek, Szent Erzsébet út 101. 

 Katona Kft. – 5000 Szolnok – Hold utca 31. 
 



A Képviselő-testület projektmenedzsment tevékenységre a következő ajánlattevőket 
kéri fel: 
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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit 
  Kft. (5001 Szolnok, Kossuth L. út 2.) 

 Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. (5000 Szolnok, József Attila út 
  83.) 

 Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (3300 Eger,  
 Kossuth Lajos u. 9.) 

 
A Képviselő-testület a közbeszerzési szakértői tevékenységre az alábbi 
ajánlattevőket kéri fel:  

 Melzs Kft. (5322 Tiszaszentimre, Táncsics út 1.) 
 Bakos László (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103.) 
 Kár-Mentor Kft. (5000 Szolnok, Arany János utca 20.) 

 
A Képviselő-testület a kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának ellátására a 
következő ajánlattevőket kéri fel:  

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit 
  Kft. (5001 Szolnok, Kossuth L. út 2.) 

 Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. (5000 Szolnok, József Attila út  
 83.) 

 Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (3300 Eger,  
 Kossuth Lajos u. 9.) 

 
Erről értesül:   
1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 

 2./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 3./ Koncz Éva aljegyző, Helyben 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester érdeklődött, hogy van-e valakinek közérdekű kérdése, 
bejelentése. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő tájékoztatásul elmondta, hogy az önkormányzat 
képviseletében részt vett a Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának 
végtisztelet adásán. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester minden jelenlévőt szeretettel vár a pénteki ünnepségre. 
Mivel más napirendi pont, kérdés, bejelentés nem volt a testületi ülést 14 óra 23 perckor 
bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 

 
 
 



(:Pádár Lászlóné:)       (:Dr. Gaszparjan Karen:) 
  polgármester         jegyző 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 19-én 14 
órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről.- 
 
 
 

M u t a t ó 

 
 
 
Napirend:          Szám: 
 
 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 
 október 19-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról   
           151/2017.  
  
1./  Előterjesztés a Településképet meghatározó épületek külső  

rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,  
energetikai korszerűsítése című, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú felhívás  
kapcsán a 1861859769 iratazonosítójú Támogatói okirat szerint, a Kenderesi  
Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása tárgyú  
közbeszerzési eljárásban az eljárás nyertesének kiválasztásáról, a  
többletforrások biztosításáról és az eljárás eredményességéről  152/2017. 

 
2./  Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00053 azonosító számú,  

„Komplex energetikai fejlesztés Kenderes közintézményeiben”  
elnevezésű projekt beszerzései tekintetében árajánlattételre felkértekről  153/2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


