
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 14-én 14 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Ács Andrea Éva, Baktai Kálmán, Bodor Tamás, 
Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth  Tiborné alpolgármester. - 
 
Bejelentéssel távol: Dr Bencze Miklós képviselő. - 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Fehérné Szendrei Ibolya, Farkas Istvánné, Knoch Ferencné, Szűcs Anita 
meghívottak, Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetője, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Kun Sándorné jegyzőkkönyvvezető. - 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
testületből 6 fő van jelen, egy fő bejelentéssel van távol. Az ülés határozatképes. Javasolta a 
kiküldött meghívón szereplő napirendi pont megtárgyalásán túl az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalását: 
 

2./Előterjesztés TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00024 „Eszközbeszerzés megvalósítása a kenderesi     
    Központi konyha részére” című projekt közbeszerzési eljárásában az eljárás nyertesének 
    kiválasztásáról és az eljárás eredményességéről 
 
3./Előterjesztés  „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
    intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú, TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00014 
    azonosítószámú Támogatói Szerződés szerint, Óvoda felújítás megvalósítása Kenderesen” 
    közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési körülmények elfogadásáról, a közbeszerzési terv 
    módosításáról, a közbeszerzési eljárás megindításának elhatározásáról, a fedezet biztosításáról,  
    a közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadásáról és a bevonni kívánt gazdasági szereplők 
    kiválasztásáról 
 
4./ A „Vállalkozási szerződés a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003 azonosító számú projekt keretében 
     Kenderes Város csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése I. ütem kivitelezési feladatainak 
     ellátására” közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési körülmények elfogadásáról, a közbeszerzési 
      terv módosításáról, a közbeszerzési eljárás megindításának elhatározásáról, a fedezet 
     biztosításáról, a közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadásáról és a bevonni  
     kívánt gazdasági szereplők kiválasztásáról  szóló 72/2018.(IV. 25.) Kt. számú  
     határozat módosításáról 
 
5./ Előterjesztés „Kenderes Városi Önkormányzat tulajdonát képező épületek és park felújítása” 
     elnevezésű projekt  keretében megvalósítandó felelős akkreditált közbeszerzői szaktanácsadói 
      feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 
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 Kérte, akinek van más javaslata a napirendet illetően, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 78/2018.(V.14.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 14-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 Pádár Lászlóné polgármester napirendre tett javaslatát elfogadta. 
 
 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 civil szervezetek beérkezett pályázatainak elbírálásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az önkormányzat ebben az évben is pályázati lehetőséget 
biztosít  civil szervezetek, sport egyesületek támogatására. A költségvetésben rendelkezésre álló 
keret civil szervezetek esetében 1,5 millió Ft, sportegyesületek részére pedig 1 millió Ft. A beadott 
pályázatok a kiírásnak megfelelnek, a szervezetek mindegyike elszámolt a 2016-nan kapott 
önkormányzati támogatással. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményezte a 
beérkezett pályázatokat és kialakította véleményét. Felkérte a bizottság elnökét, tájékoztassa a 
testületet a bizottság álláspontjáról. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT elnök: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményezte a 
beérkezett javaslatokat, és a tavalyi évhez hasonlóan javasolja a támogatások odaítélését, az 
alábbiak szerint: 
 

Szervezet neve 

Lovasbaráti Kör                                                                                    120.000 Ft  

Városi Polgárőrség Kenderes                                                                200.000 Ft 

Tehetséges Kenderesi Gyermekekért Alapítvány                                    66.000 Ft 

Horthy Miklós Emlékére Alapítvány                                                    200.000 Ft 

Csoport                                                                                                  100.000 Ft 

Keviföld Alapítvány                                                                              500.000 Ft 

Kenderesi Vöröskereszt                                                                           50.000 Ft 

Országos Mentőszolgálat Alapítványa                                                    30.000 Ft 

Medicopter Alapítvány                                                                            50.000 Ft 
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Középtiszai MEDOSZ Sportegyesület: 600 ezer Ft, római katolikus egyház: 200 ezer Ft. 
A bizottság javasolja továbbá, hogy a civil szervezeteknél 184 ezer  Ft, a sportegyegyesületeknél 
400 ezer Ft kerüljön vissza az önkormányzat 2018.évi általános tartalékába. 
 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: egyetért a civil szervezetek támogatásával és a javasolt összegekkel 
is. Érdeklődött, hogy ebben az évben milyen összeggel tudják a háziorvosokat támogatni? 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: a Képviselő-testület döntése alapján ettől az 
évtől 4 fő orvosasszisztens közalkalmazotti státuszba került. A munkabér és járulékainak költsége  
éves szinten 13 millió Ft körüli összeg.  A háziorvosok nem fizetnek bérleti díjat sem a rendelő, 
sem a lakás használatáért. Úgy gondolja, hogy ennél nagyobb támogatást az önkormányzat nem tud 
nyújtani. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: örvendetes, hogy a korábbi évekhez képest nagyobb összeggel 
tudják a háziorvosokat támogatni ebben az évben. Sajnos több száz település van háziorvos nélkül,  
hogy ez mit jelent azt az itt élők is megtapasztalták. Meggyőződése, hogy ha ezt megfelelően 
„tálalják” a lakosságnak, azt megnyugvással, fogadják és elismerik. Szerinte az egészség, az 
emberek életének védelme bármennyi pénzt megér. Pozitív, hogy a háziorvosok munkáját segíteni 
tudják. Az új háziorvos munkáját minden téren segíteni kell. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: ő is úgy látja, hogy meg kell adni minden segítséget Szabó 
doktornak a munkájához. Ezt mindenkinek így kellene látnia. Sajnos az elmúlt héten már negatív 
tapasztalat is volt ezzel kapcsolatban. Nagyon sokan nem tudják, hogy mennyi energia van abban, 
hogy ilyen nagyságú településen három háziorvos dolgozik. Az önkormányzat, a város vezetése 
minden segítséget megadott és a jövőben is megad a háziorvosoknak. Sajnos az elmúlt héten Szabó 
doktor úr rendelőjében vita alakult ki, mivel egy beteg nem tudta kivárni a sorát,  és soknak találta a 
várakozási időt. Azt tudomásul kell venni, hogy az orvosi rendelőben mindenkinek ki kell várni a 
sorát. Az új orvosnak  idő kell, hogy megismerkedjen a betegeivel. Személy szerint csak pozitív 
véleményt hallott a doktor úrról. Jó lenne, ha tudatosítanák a lakosság felé a türelmet, a megértést és 
a tiszteletet. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat valóban sokat áldoz az egészségügyi ellátás 
minél magasabb szintű biztosítására. Az ultrahangos vizsgálat, valamint a laborvizsgálat biztosítása 
éves szinten több, mint két millió Ft-ba kerül az önkormányzatnak. Minden képviselő-társát arra 
kéri, hogy tudatosítsa a lakosság felé, hogy az önkormányzat erején felül próbálja a háziorvosokat 
itt tartani.  
 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő támogató szavazatával, 1 ellenvélemény 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Városi Önkormányzat 79/2018.(V. 14.) Kt. számú határozata 
a civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról 2018. évre 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezeteket az alábbiak szerint 
támogatja a 2018. évi költségvetésben rendelkezésre álló összegből: 
 
 

Szervezet neve 

Lovasbaráti Kör                                                                                    120.000 Ft  

Városi Polgárőrség Kenderes                                                                200.000 Ft 

Tehetséges Kenderesi Gyermekekért Alapítvány                                    66.000 Ft 

Horthy Miklós Emlékére Alapítvány                                                    200.000 Ft 

Csoport                                                                                                  100.000 Ft 

Keviföld Alapítvány                                                                              500.000 Ft 

Kenderesi Vöröskereszt                                                                           50.000 Ft 

Országos Mentőszolgálat Alapítványa                                                    30.000 Ft 

Medicopter Alapítvány                                                                            50.000 Ft 
 
A Képviselő-testület a kiosztásra nem került összeget, 184 ezer Ft-ot 2018. évi általános tartalékába 
helyezi. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Erről: 1./ Érintett civil szervezetek, Helyben 
           2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
           3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
          4./  Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                é r t e s ü l n e k. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő támogató szavazatával, 1 ellenvélemény 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  80/2018.(V. 14.) Kt. számú határozata 
a  sportegyesületek támogatására  kiírt pályázat elbírálásáról 2018. évre 
 
         Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a sportegyesületet 
         az alábbiak szerint támogatja a 2018. évi költségvetésben rendelkezésre álló 
         összegből: 
 
        Középtiszai MEDOSZ Sportegyesület:    600 ezer Ft 
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        A Képviselő-testület a kiosztásra nem került összeget, 400  ezer Ft-ot 2018. évi  
       általános tartalékába helyezi. 
 
       A képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályt a szükséges 
       intézkedések megtételére. 
 
       Erről: 1./ Érintett civil szervezetek, Helyben 
                 2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                 3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                 4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                       é r t e s ü l n e k. 
 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő támogató szavazatával, egy ellenvélemény 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  81/2018.(V. 23.) Kt. számú határozata 
a római katolikus egyház támogatásáról 2018. évben 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
 a római katolikus egyházat 200 ezer Ft-tal támogatja 2018. évben. 
 
 Erről: 1./ Római katolikus egyház Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 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 
 
Előterjesztés TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00024 „Eszközbeszerzés megvalósítása a kenderesi 
Központi konyha részére” című projekt közbeszerzési eljárásban az eljárás nyertesének 
kiválasztásáról és az eljárás eredményességéről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: fenti közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság elkészítette  
összegzését, amelyben javasolta  a Képviselő-testületnek, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesének 
a Bírálóbizottság javaslatában szereplő vállalkozást hirdesse ki a Kbt. 27. § (5) bekezdésére 
figyelemmel és az eljárást ítélje eredményesnek. A szavazás előtt felhívta a képviselők figyelmét, 
hogy a közbeszerzési törvény előírása szerint név szerinti szavazás szükséges a döntés 
meghozatalához. 
Kérte, akinek hozzászólása, kérdése van, tegye meg. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a Bírálóbizottság ülésén jelezte, hogy a testületet tájékoztatni 
fogja arról, hogy a döntés megszületett, de a Központi Konyha vezetője  kifejezte aggodalmát a 
nyertessel szemben. Az eljárás során négy ajánlattevő került meghívásra, majd még ehhez 9 
ajánlattevő csatlakozott. Két körös hiánypótlás után csak egy ajánlattevő maradt, aki végül a nyertes 
lett. A 13-ból öten adtak ajánlatot, majd a második hiánypótlás után egy ajánlattevő maradt. A 
Képviselő-testületnek a döntésnél mérlegelni kell, hogy egy érvényes ajánlattevő maradt-.  Személy 
szerint, mint a bírálóbizottság elnöke javasolja a testületnek, hogy  hirdesse ki nyertesként a  
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KAPPA HV Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t. 

 
KNOCH FERENCNÉ, a Központi Konyha vezetője: ő„nem”mel szavazott a bírálóbizottság 
ülésén, amelyet szakmai szempontokkal tud alátámasztani. Betekintést kértek a cégekhez, amely 
alapján nem látja szakmailag megalapozottnak a nyertes céget. Sok volt a panasz velük 
kapcsolatban, a meghibásodásokat szakszerűtlen használatra fogták. A gépeik nem olyan 
minőségűek, amely szükséges lenne.  Fényképet nem látott a gépekről, amelyet egy közbeszerzési 
eljárásban ő elvár. A szállítási határidő 30 nap. Információi szerint egy ilyen eljárásban minimum 
hat hét a gyártási idő.Ő úgy tudja, hogy közbeszerzési eljárásban egy fős vállalkozás nem lehet 
ajánlattevő,  valamint az éves árbevétele is  nagyon alacsony.Személy szerint azt szeretné, ha a 
konyha felújítása minél hamarabb elkészüljön, de az előzőekben elmondottak miatt vannak benne 
kételyek. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a közbeszerzési eljárásoknál mindenkiben van félelem, de azt 
is látni kell, hogy egy érvényes ajánlatot adó cég maradt a bírálat során. A konyha vezetője részt 
vett a bírálóbizottság munkájába elejétől fogva. Úgy gondolja, hogy a most elmondott 
információkat hamarabb kellett volna elmondania, de akkor sem tudtak volna mást tenni, mivel a 
többi ajánlattevő érvénytelen ajánlatot adott. Személy szerint érdeklődött más településeken a 
tapasztalatokról. Olyan információt kapott, hogy más közbeszerzési eljárásban a cég korrekt volt, 
probléma nem volt. A céget nem ismeri, nem volt velük kapcsolata. Továbbra is azt tudja mondani, 
hogy egyedüli érvényes ajánlatot a KAPPA HV Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 5000 Szolnok, 
Uszály utca 22. adta. 
 
FEHÉRNÉ SZENDREI IBOLYA bizottsági tag:a középiskola is vásárolt ettől a cégtől és nem volt 
velük probléma. 
 
KNOCH FERENCNÉ, a Központi Konyha vezetője: amikor az ajánlattevés megtörtént, 
35.621.672 Ft-ról szólt az ajánlat,  majd jelezték, hogy számítási hiba történt, és 39.121. 672 Ft -ra 
módosult az összeg. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: 47 millió Ft-ra kértek ajánlatot. Az önkormányzatnak az a 
jó,ha a pályázati összeget minél teljesebb körben felhasználják, mivel a fel nem használt összeget 
vissza kell fizetni. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: téves összeadásból eredt az eltérés. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: érdeklődött, hogy ha a magasabb összeget közölték volna a 
bontásnál, akkor milyen sorrendiség alakult volna ki? 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: az ajánlatok bontásánál még nem derül ki a 
sorrend. Az ajánlati összeg, a jótállási idő, valamint a szállítási határidőre adott pontok alapján 
alakul ki a sorrend. A bírálóbizottság a bontásnál még nem tudja megállapítani a sorrendet Nem 
biztos hogy az az első, aki a legalacsonyabb ajánlatot adja. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő:a pontozási rendszerben az ár 70 %ot jelent,amely mérvadó, a másik 
két szempont 15-15 %-ot jelent. 
 
KONCZ ÉVA aljegyző: első körben öten adtak ajánlatot, majd a hiánypótlási felhívásra már csak 
négyen. A második körös hiánypótlást követően kettő ajánlat érkezett. Az elbírálás után csak a 
KAPPA HV Kereskedelmi és Szolgáltató Kft maradt, mint egyetlen érvényes ajánlatot adó cég.  
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A bontási eljárás során megismerkednek azokkal az adatokkal, amelyek a felolvasó lapon láthatóak, 
majd megvizsgáljják, hogy szükséges-e hiánypótlás. 
 
TÓTH TIBORNé apolgármester: félő, hogy kicsúsznak a határidőből, de az elhangzottak alapján 
hogyan döntsenek? 
 
BODOR TAMÁS képviselő: neki vannak félelmei, mivel nagyon sok pályázat elbírálása és 
közbeszerzési eljárás lefolytatása előtt áll még a testület.Nem fognak olyan céget találni, amelyet 
ismernek, mert ennek az eljárásnak van egy rendszere, egy szabálya, és az egyedüli érvényes 
ajánlatot adó cégen kívül nem tudnak mást választani. Tologathatják a határidőt,de félő, hogy a 
nyert pénzt is vissza kell fizetni. 

 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az a véleménye, hogy nagyszerű lehetőséget kapott az 
önkormányzat a konyha felújítására. Úgy gondolja, hogy mindenképpen minőségi változást fog 
hozni a korszerűsítés. Folyamatosan figyelemmel fogják kísérni a felújítást, és időben jelezni 
fogják, ha probléma lesz. 
Javasolta, hogy döntsenek a nyertes kiválasztásáról és jelöljék meg a KAPPA HV Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft-t nyertes ajánlattevőnek. 
Kérte, hogy a testület tagjai név szerint szavazzanak az előterjesztésről. 
 
Dr Gaszparjan Karen jegyző felolvassa a képviselők nevét és kéri szavazatukat: 
 
Ács Andrea Éva: igen 
Baktai Kálmán:   nem  
Bodor Tamás:     igen 
Pádár Lászlóné:  igen 
Tóth Tiborné:     igen 
Veresné Nagy Margit: igen 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: indoklásként előadta, hogy az ajánlat benyújtásakor 4 millió Ft 
eltérés volt a végleges ajánlathoz képest, amely – meglátása szerint – alkalmas lehetett arra, hogy 
megtévessze a többi pályázót, Megjegyezte továbbá, hogy a cég referenciái számára nem 
kielégítőek. 
 
DR  GASZPARJAN KAREN jegyző: kihirdette a név szerint szavazás eredményét. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással, 6 igen, és 1 nem 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 82/2018.(V. 14.) Kt. számú határozata 
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00024 „Eszközbeszerzés megvalósítása a kenderesi Központi konyha 
részére” című projekt közbeszerzési eljárásában az eljárás nyertesének kiválasztásáról és az eljárás 
eredményességéről 
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Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen az 
alábbiak szerint dönt: 
 
1./ A Képviselő-testület a bírálóbizottság döntési javaslatát elfogadja, ez alapján a fenti elnevezésű  
közbeszerzési eljárást eredményesnek ítéli. 
 
 
2./ Az eljárás során érvényes és érvénytelen ajánlatot adó ajánlattevők: 
 

Az érvényes ajánlatot tevő:  Kappa HV Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 5000 Szolnok, 
Uszály utca 22. 

 Adószáma: 14363953-2-16 
 

Érvénytelen ajánlatot tevő: Kogast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1143 Budapest, 
Stefánia út 32 

 Adószáma: 12057793-2-42 
 

Ajánlata sérti a Kbt. 2. § szerinti esélyegyenlőséget,a verseny tisztaságát, így az ajánlat a 
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi 
vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az 
ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit - érvénytelen. 

 
Érvénytelen ajánlatot tevő: Zericom Project Kft. 5081 Szajol, Vörösmarty út 4 

 Adószáma: 24266826-2-18 
Ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára 
egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai 
követelményeit - érvénytelen. 
 
Érvénytelen ajánlatot tevő: „Vinto” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1094 Budapest, 
Mester u. 36 
 Adószáma: 1078451-2-43 
Ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára 
egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai 
követelményeit - érvénytelen. 
 
Érvénytelen ajánlatot tevő: Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 1054 Budapest, 
Zoltán u. 3. 
 Adószáma: 10830578-2-41 
Ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára 
egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai 
követelményeit - érvénytelen. 
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 Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
 kiválasztásának indokai:  
 

Ajánlattevő neve, címe: Kappa HV Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 5000 Szolnok, 
Uszály utca 22. 

 Adószáma: 14363953-2-16 
 
 A nyertes ajánlat adatai: 
  

Összes nettó ajánlati ár: 39.121.672.- HUF 
Szállítási határidő (szerződéskötéstől számítva naptári nap egységben): 30 nap 
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben: 60 hónap 

  
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat 
megfelel az ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a 
legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlat. Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) 
bekezdése értelmében. 

 
3./ A Képviselő-testület az eljárás nyerteseként megjelöli és kiválasztja Kappa HV Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft-t.   
 
4./ A Képviselő-testület elfogadja a 44/2015. (XI.02.) MVM rendelet 14. számú melléklete szerint 
elkészített „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” elnevezésű dokumentumot.  
 
5./ A Képviselő-testület dönt arról, hogy a beérkezett ajánlat alapján a nem támogatott tételek 
esetében nettó 1.513.722 Ft többletönerőt biztosít a pályázat megvalósításához.  
 
6./ 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./ Koncz Éva aljegyző, Helyben 
5./ Kappa HV Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 5000 Szolnok, Uszály utca 22. 
 
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 
Előterjesztés  „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú, TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00014 
azonosítószámú Támogatói Szerződés szerint, Óvoda felújítás megvalósítása Kenderesen” 
közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési körülmények elfogadásáról, a közbeszerzési terv 
módosításáról, a közbeszerzési eljárás megindításának elhatározásáról, a fedezet 
biztosításáról, a közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadásáról és a bevonni kívánt 
gazdasági szereplők kiválasztásáról  
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Dr Gaszparjan Karen jegyző. 
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DR GASZPARJAN KAREN jegyző:a bírálóbizottság legutóbbi ülésén döntött a közbeszerzési 
körülmények elfogadásáról, a közbeszerzési terv módosításától, a közbeszerzési eljárás 
megindításának elhatározásáról, a fedezet biztosításáról, a közbeszerzési eljárási dokumentumok 
elfogadásáról és a bevonni kívánt gazdasági szereplő kiválasztásáról. A beszerzés becsült értéke 
összesen: 70.287.992 Ft. Az eljárásba bevonni tervezett gazdasági szereplőket az előterjesztés 
tartalmazza. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta. 
 
Kenderes Városi Önkormányzatának 83/2018.(V.14.) Kt. számú határozata 
„A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú, TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00014 azonosítószámú 
Támogatói Szerződés szerint, Óvoda felújítás megvalósítása Kenderesen” közbeszerzési eljárásban 
a közbeszerzési körülmények elfogadásáról, a közbeszerzési terv módosításáról, a közbeszerzési 
eljárás megindításának elhatározásáról, a fedezet biztosításáról, a közbeszerzési eljárási 
dokumentumok elfogadásáról és a bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztásáról  

 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1.1. Beszerzés becsült értékének meghatározása: 
  
A Képviselő-testület az egybeszámítási és a részekre bontás tilalmának vizsgálatával 
megállapította a beszerzés becsült értékét az alábbiak szerint: 
 
Az egybeszámítási és a részekre bontás tilalmának elemzését követő kötelezettségek vizsgálata 
alapján a beszerzés becsült értéke (nettó): 
 
Építés költsége TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00008:    70.287.992.- HUF 
Ajánlatkérő által biztosított szolgáltatások:    0 HUF 
Beszerzés becsült értéke összesen:     70.287.992.- HUF 
 
1.2. A Képviselő-testület megvizsgálta az eljárási körülményeket és az alábbi eljárásrendet 
alakítja ki: 
 
         A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része 
szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás  
 
1.3. Közbeszerzési Terv elfogadása (beszerzés felvétele) 
 
A Képviselő-testület a csatolt melléklet szerint fogadja el a közbeszerzési tervet és az eljárást 
felveszi a fenti becsült költséggel.  
 
1. 4. Közbeszerzési eljárás megindításának elhatározása  

 
A Képviselő-testülete a fenti elnevezésű és tárgyú közbeszerzési eljárást megindítja. 
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1.5. Fedezet biztosítása (forrásmegjelölés)  

 
A Képviselő-testület a következőkben jelöli meg az eljárását forrását: TOP-1.4.1.-15-JN1-2016-
00014 100% támogatási intenzitással. 

 

Közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadása 
 

A Képviselő testület a mellékelt közbeszerzési iratokat elfogadja: (Ajánlattételi Felhívás I. kötet, 
Ajánlattételi Dokumentáció II. kötet, Szerződéstervezet III. kötet, Műszaki dokumentáció IV. kötet)  
 
 Bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztása 

 
A Képviselő-testület az alábbi gazdasági szereplőket kívánja az eljárásba bevonni:  
 
1. 4 .ÉK Kft. Kunhegyes, Toldi M. utca 9/a. 4ekbt@citromail.hu, kunpal63@hotmail.com  
2. Lisznyai Kft. Túrkeve, Szabadság út 7. lisznyaikft@gmail.com  
3. Célbeton Kft. Kenderes, Vasút út 5/a.  celbeton@gmail.com  
4. LAD-ÉP Kft. Tiszaszentimre, Ív utca 14. ladepkft1996@gmail.com   
5. Kunhegyesi Építő Kft. Kunhegyes, Zádor utca 4. kunhegyesiepitok@gmail.com 
 
Erről értesül:   

1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 3./ Koncz Éva aljegyző, Helyben 

4./ Bakos László ev. 5321 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 169. 
 

 
4.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 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a Képviselő-testület 72/2018.(IV.25.) Kt. számú határozatában 
döntött a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003 azonosító számú projekt keretében „Kenderes Város 
csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése I. ütem kivitelezési feladatainak ellátására” közbeszerzési 
eljárásról. A Képviselő-testület a beszerzés becsült értékét nettó 140.413.324 Ft-ban határozta meg, 
amely nem tartalmazta az előkészítő földmunka, zöldfelületek tisztításának költségeit. A fentiek 
miatt a határozat módosítása szükséges, amelyben a beszerzés becsült értéke (nettó) 144.398.301 
Ft-ra módosul. Javasolta a határozat fentiek szerinti módosítását 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta. 
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Kenderes Városi Önkormányzat 84/2018.(V.14.) Kt. számú határozata 
A „Vállalkozási szerződés a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003 azonosító számú projekt keretében 
Kenderes Város csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése I. ütem kivitelezési feladatainak 
ellátására” közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési körülmények elfogadásáról, a közbeszerzési 
terv módosításáról, a közbeszerzési eljárás megindításának elhatározásáról, a fedezet biztosításáról, 
a közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadásáról és a bevonni kívánt gazdasági szereplők 
kiválasztásáról  szóló 72/2018.(IV. 25.) Kt. számú határozat módosításáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 72/2018.(IV.25.) Kt. számú 
 határozatában szereplő becsült értéket  nettó 144.398.301 Ft-ra módosítja. 
 A Képviselő-testület a határozat további részét változatlanul hagyja. 
 
   Erről értesül: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                         2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                         3./ Koncz Éva aljegyző, Helyben 
                                    4./ Imperial Tender Kft. 1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A. lh. III/1. 
 
5.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 „Kenderes Városi Önkormányzat tulajdonát képező épületek és park felújítása” 
elnevezésű projekt  keretében megvalósítandó felelős akkreditált közbeszerzői szaktanácsadói 
feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 
 
Szóbeli kiegészítést tett Dr Gaszparjan Karen jegyző. 

 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző:az önkormányzat az 1680/2017.(IX.21.) Kormányhatározat 
alapján 1.200.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.A projekt keretében 
megvalósítandó felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok elvégzésére három 
árajánlatot kértek. A három ajánlatot megkapták, az előterjesztésben szereplő összegekkel. 
Javasolta az előterjesztés megtárgyalását és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtó 
ajánlattevő kiválasztását. 
  
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta. 
 

Kenderes Városi Önkormányzat 85./2018.(V.14.) Kt. számú határozata  
a „Kenderes Városi Önkormányzat tulajdonát képező épületek és park felújítása” 
elnevezésű projekt  keretében megvalósítandó felelős akkreditált közbeszerzői 
szaktanácsadói feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 
 

      A Képviselő-testület a fenti című projekt keretében megvalósítandó felelős  
      akkreditált   közbeszerzői szaktanácsadói feladatokat ellátó nyertes  
      ajánlattevőről szóló előterjesztést megtárgyalta. Kenderes Városi Önkormányzat  
      a fenti tárgyú feladatok elvégzésére a legalacsonyabb összegű ajánlatot  
      (Nettó 5.900.000- Ft. + alanyi ÁFA mentes =Bruttó 5.900.000 Ft.)  
      tevő Dr. Kui Gábort (5310 Kisújszállás, Szabadság téri ltp. 4.ép.A.lh. 1.em.4)  
      választja ki. A szerződés megkötésével megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. 

 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
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3./ Dr. Kui Gábor 5310 Kisújszállás, Szabadság téri ltp. 4.ép.A.lh. 1.em.4.  
 

 
              é r t e s ü l n e k. 

 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:kérte, akinek közérdekű kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
BODOR TAMÁS képviselő: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Horthy Miklós Emlékére 
Alapítvány által benyújtott pályázat nem nyert, amelyet az idei Horthy Emléknap megrendezésére  
szerettek volna fordítani, ezért ebben az évben a rendezvényekre fordítható összeg nagyon szűkös. 
Az eddigi tapasztalatok alapján be kell látni, hogy évente csak egy nagyobb rendezvényt  célszerű 
szervezni. Ebben az évben szeptember 1-jén a Horthy Emléknapon fognak emlékezni minden 
évfordulóra. 
Jelezte, hogy sok közterületi kukába hordanak a lakosok háztartási hulladékot, intézkedést kért 
ezzel kapcsolatban. 
 
KNOCH FERENCNÉ, a Központi Konyha vezetője: kérte, hogy találjanak olyan megoldást, 
amellyel a konyha felújításának idején is tudják biztosítani a folyamatos főzést. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: mivel más bejelentés nem volt, az ülést 15 óra 18 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 2018. május 14-én 14 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - 
 
 

M U T A T Ó 
 

Napirend:        Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 14-i 
ülése napirendjének elfogadásáról          78/2018. 
 
1./ A civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról 
     2018. évre            79/2018. 
 
     A sportegyesületek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról 
     2018. évre             80/2018. 
 
     Római katolikus egyház támogatásáról 2018. évben        81/2018. 
 
2./TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00024 „Eszközbeszerzés megvalósítása  
     a kenderesi Központi konyha részére” című projekt közbeszerzési  
     eljárásban az eljárás nyertesének kiválasztásáról és az eljárás  
     eredményességéről            82/2018. 
 
3./ „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába  
     állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú,  
     TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00014 azonosítószámú Támogatói Szerződés  
     szerint, Óvoda felújítás megvalósítása Kenderesen” közbeszerzési  
     eljárásban a közbeszerzési körülmények elfogadásáról,  
     a közbeszerzési terv módosításáról, a közbeszerzési eljárás 
     megindításának elhatározásáról, a fedezet biztosításáról,  
     a közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadásáról és a  
     bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztásáról                                   83/2018.  
 
4./A „Vállalkozási szerződés a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00003 
    azonosító számú projekt keretében Kenderes Város csapadékvíz  
    elvezető hálózat fejlesztése I. ütem kivitelezési feladatainak ellátására”  
    közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési körülmények elfogadásáról,  
    a közbeszerzési terv módosításáról, a közbeszerzési eljárás  
    megindításának elhatározásáról, a fedezet biztosításáról, a közbeszerzési  
    eljárási dokumentumok elfogadásáról és a bevonni kívánt 
    gazdasági szereplők kiválasztásáról  szóló 72/2018.(IV. 25.) Kt.  
    számú határozat módosításáról         84/2018. 
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Napirend:       Szám: 
 
 
5./A „Kenderes Városi Önkormányzat tulajdonát képező 
   épületek és park felújítása” elnevezésű projekt  keretében 
    megvalósítandó felelős akkreditált közbeszerzői szaktanácsadói  
    feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról                                   85/2018. 
 


