
 
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült:Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 5-én 14 órakor 
tartott – rendkívüli, nyílt ülésén. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Ács Andrea Éva, Baktai Kálmán, Dr Bencze Miklós, 
Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők. - 
 
Bejelentéssel távol: Tóth Tiborné alpolgármester. - 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Monokiné Székely Zsuzsanna akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, Dr 
Kui Gábor közbeszerzési szakjogász, Koncz Éva aljegyző, Süvegesné Bakondi Mária, a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Dr Gaszparjan Karen 
jegyző, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. - 
 
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 megtárgyalását. 
 
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  143/2018.(IX. 5.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 5-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 a „Közvilágítás korszerűsítése LED technológia alkalmazásával, az elért 
költségmegtakarításból történő refinanszírozással Kenderes város közigazgatási területén” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés megválaszolásáról, 
valamint az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentum módosításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az önkormányzat közbeszerzési eljárást indított a város 
közigazgatási területén megvalósítandó közvilágítás korszerűsítése tárgyban. 2018. augusztus 28-án  
kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.  
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Tekintettel a kiegészítő tájékoztatásban szereplő információk fontosságára, az önkormányzat 2018. 
augusztus 29-i nappal módosította az ajánlatok benyújtási határidejét és a módosított ajánlattételi 
határidőt 2018. szeptember 14-én 9 órára tűzte ki. A kiegészítő tájékoztatásban feltett kérdésekre 
adott válaszokat a bírálóbizottság megvitatta, amelyet a képviselő-testület tagjai megkaptak. Kérte a 
testület tagjait, hogy véleményezés után szíveskedjenek jóváhagyni a becsatolt dokumentumokat. 
 
H o z z á s z ó l á s  o k 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a bírálóbizottság ülésén a kiegészítő tájékoztatás kérés 
kérdéseire adandó válaszokat megvitatta, azokat a csatolt dokumentum szerint javasolta megadni és 
kérte a képviselő-testület jóváhagyását, hogy azokat az ajánlattevők számára is megküldhessék a 
jogszabály által előírt határidőn belül. A kiegészítő tájékoztatás kérés keretében adott válaszok az 
eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentum módosításával járnak. Leszögezte, hogy 
a módosítással az  első  bírálóbizottsági ülésen megfogalmazott elvek nem sérültek, sem az ár, sem 
a fényerő, sem a kivitelezés határideje tekintetében. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő:sajnálattal tapasztalta, hogy a bírálóbizottsági ülésre nem kapott 
meghívót,mint az önkormányzat delegált tagja. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: az előző testületi ülésen szóban tájékoztatták a jelenlévőket a 
következő bírálóbizottsági ülés időpontjáról. Valóban nem került sor külön meghívásra, amelyért 
elnézést kér. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: kifejezésre juttatta, hogy vannak félelmei az eljárással kapcsolatban. 
Egész pontosan arról van szó, hogy a led-es világítás az előző évben több, mint 30 településen  
történt meg, és szinte mindenhol problémák voltak, mivel nem voltak megelégedve a lakosok a 
fényerősséggel. Szeretné a szakemberek véleményét is meghallgatni a módosításokat illetően, hogy 
megnyugtatóan tudjanak dönteni, azért hogy a városban ne legyen elégedetlenség. 
 
DR KUI GÁBOR közbeszerzési szakjogász: a bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták  az 
eljárás során felmerült kérdéseket. Személy szerint ő nem villamosmérnök. Műszaki szempontból 
olyan  álláspontot alakított ki a bírálóbizottság, hogy a felújított, illetve cserélt lámpatesteknek 
minimum olyan fényerősséget kell produkálni, mint a jelenlegi fényerősség. A fényerő 
megállapítása szubjektív. Azt nem lehet megígérni, hogy nem lesz olyan lakos, akinek nem lesz 
kifogása. Minden esetben a jogszabálynak és a szabványoknak megfelelően járnak el, és reméli, 
hogy a jogi garanciák elegendőek ahhoz, hogy mindenki elégedett legyen. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:megkérdezte Baktai Kálmánt, hogy kielégítő volt-e a váasz? 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: tökéletes volt. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: 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: igen 
Dr Bencze Miklós: igen 
Bodor Tamás:  igen 
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Pádár Lászlóné: igen 
Veresné Nagy Margit:igen 
 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással, 6 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 144/2018.(IX. 5.) Kt. számú határozata 
a „Közvilágítás korszerűsítése LED technológia alkalmazásával, az elért költségmegtakarításból 
történő refinanszírozással Kenderes város közigazgatási területén” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés megválaszolásáról, valamint az eljárást megindító felhívás 
és a közbeszerzési dokumentum módosításáról 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen az 
alábbiak szerint dönt: 
 

1. Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közvilágítás korszerűsítése LED 
technológia alkalmazásával, az elért költségmegtakarításból történő refinanszírozással 
Kenderes város közigazgatási területén” tárgyú közbeszerzési eljárás előterjesztését 
megtárgyalta és a Bírálóbizottság által javasolt kiegészítő tájékoztatás-kérésre adott 
válaszokat, valamint az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentáció 
módosítását jóváhagyja.  

2. Képviselő-testület felkéri a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, hogy az 
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben szükséges teendőket végezze el.  

 
 

Erről : 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
          3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
          4./ Koncz Éva aljegyző, Helyben 
          5./ Dr. Auner Tamás, ügyvéd, 5300 Karcag, Szövetkezeti u. 2/D. 
           
              é r t e s ü l n e k. 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 14 óra 20 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. szeptember 5-én 14 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:                  Szám: 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.                      143/2018. 
szeptember 5-i ülése napirendjének elfogadásáról 
 
1./ A „közvilágítás korszerűsítése LED technológia alkalmazásával,  
   az elért költségmegtakarításból történő refinanszírozással Kenderes  
   város közigazgatási területén” tárgyú közbeszerzési eljárásban  
   a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés megválaszolásáról,  
   valamint az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési 
   dokumentum módosításáról                                                                         144/2018. 
 
 
 
 


