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Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 18-án 16 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, Tóth Tiborné alpolgármester. - 
 
Bejelentéssel távol: ---- 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Dr Gaszparjan Karen jegyző, Koncz Éva aljegyző, Dr Kui Gábor 
közbeszerzési szakjogász, Fodor Imre, a Polgármesteri Hivatal vezető főtanácsosa, Kun Sándorné 
jegyzőkönyvvezető. - 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
testület valamennyi tagja jelen van. Az ülés határozatképes. 
 
A testületi ülést telefonon hívta össze a napirend sürgőssége és fontossága miatt. 
 
Javasolta az alábbi napirend megtárgyalását: 
 
1./ Előterjesztés „Közvilágítás korszerűsítése LED technológia alkalmazásával, az elért 
költségmegtakarításból történő refinanszírozással Kenderes város közigazgatási területén” tárgyú 
közbeszrzési eljárásban újabb kiegészítő tájékoztatás kérés megválaszolásáról 
 
Kérte, akinek a napirenddel kapcsolatban van más javaslata, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 155/2018.(IX. 18.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 18-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pádár Lászlóné 
            polgármester napirendre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Erről: 1./ Képviselő-testület 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 „Közvilágítás korszerűsítése LED technológia alkalmazásával, az elért 
költségmegtakarításból történő refinanszírozással Kenderes város közigazgatási területén” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban újabb kiegészítő tájékoztatás kérés megválaszolásáról 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a közvilágítás korszerűsítése tárgyban újabb kiegészítő 
tájékoztatás kérés érkezett az önkormányzat részére. A Bírálóbizottság a kiegészítő tájékoztatás 
kérés kérdésére adandó választ megvitatta. Felkérte Dr Gaszparjan Karen jegyző, a Bírálóbizottság 
elnökét, hogy a bizottsági ülésen született javaslatot a jelenlévőkkel ismertesse. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a Képviselő-testület szeptember 12-i ülésén  elfogadta és 
jóváhagyta  a Bírálóbizottság által javasolt kiegészítő tájékoztatás kérésre adott választ, miszerint a 
fogyasztói árindex és más ágazati hatások adott évi változását 3 éven keresztül jogosult 
automatikusan a szolgáltatási árban érvényesíteni, azt követően pedig a felek tárgyalásokat 
folytatnak az árindex évenkénti változásának szolgáltatási díjban történő érvényesítéséről.   
Időközben újabb kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett, amely arra vonatkozott, hogy az infláció 
mértéke kerüljön be minden évben a szerződésbe. 
A Bírálóbizottság részletesen tárgyalta a kérdést. Az első bírálóbizottsági ülésen a közbeszerzővel 
részletesen megtárgyalták a pontokat és úgy értékelték, hogy a fogyasztói árindex változásainak 
érvényesítése nagyon alapos döntést igényel. Áttekintették azokat a lényeges elemeket, amelyek a 
közvilágítás korszerűsítését és bővítését érintik. Az előtörlesztés lehetőségének beépítését jelezték a 
közbeszerzőnek, mivel az előnyös lehet az önkormányzat számára. A Bírálóbizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy a fogyasztói árindex és más ágazati hatások adott évi változásai a 
szerződés időtartama alatt automatikusan a szolgáltatási árban érvényesüljenek. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT képviselő:az előző testületi ülésen arról döntöttek, hogy a fogyasztói 
árindex és más ágazati hatások adott évi változásai 3 éven keresztül automatikusan a szolgáltatási 
árban érvényesülnek, azt követően pedig tárgyaláson döntenek a felek az árindex változásának 
szolgáltatási díjban történő érvényesítéséről. Érdeklődött, hogy a most közölt változás azt  jelenti, 
hogy folyamatosan, a futamidő végéig érvényesíthetik a fogyasztói árindex változásait a 
szolgáltatási árban? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: igen, a bírálóbizottság javaslata szerint a kivitelező a 
fogyasztói árindex és más ágazati hatások adott évi változását a szerződés időtartama alatt 
automatikusan a szolgáltatási árban érvényesítheti. 
 

Kérte, hogy 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 
Pádár Lászlóné:  igen 
Tóth Tiborné:   igen 
Veresné Nagy Margit: igen 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással, 7 igen szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Városi Önkormányzat 156/52018.(IX. 18.) Kt. számú határozat 
„Közvilágítás korszerűsítése LED technológia alkalmazásával, az elért költségmegtakarításból 
történő refinanszírozással Kenderes város közigazgatási területén” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
újabb kiegészítő tájékoztatás kérés megválaszolásáról 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen az 
alábbi szerint dönt: 
 
1.Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete fenti tárgyú közbeszerzési eljárás 
előterjesztést megtárgyalta, és a Bírálóbizottság által javasolt kiegészítő tájékoztatás kérésre adott 
választ, miszerint a kivitelező a fogyasztói árindex és más ágazati hatások adott évi változását a 
szerződés időtartama alatt automatikusan a szolgáltatási árban érvényesítheti- jóváhagyja, továbbá 
az ajánlattételi határidőt 2018. szeptember 24. (hétfő) 16.00 órára módosítja. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, hogy az 
Elektornikus 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 őt 2/d 
 
               é r t e s ü l n e k.  
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 16 óra 15 perckor. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

(: Pádár Lászlóné:)         (: Dr Gaszparjan Karen:) 
    polgármester              jegyző  
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Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 18-án 16 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésén. - 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:             Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.  
szeptember 18-i ülése napirendjének elfogadásáról                                  155/2018. 
 
1./ „Közvilágítás korszerűsítése LED technológia alkalmazásával, 
     az elért költségmegtakarításból történő refinanszírozással  
     Kenderes város közigazgatási területén” tárgyú közbeszerzési  
     eljárásban újabb kiegészítő tájékoztatás kérés megválaszolásáról      156/2018. 
 


