
J e g y z ő k ö n y v 
 
 
   

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 12-én 14 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Ács Andrea Éva, Dr. Bencze Miklós, Bodor 
Tamás, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester.  
 
Bejelentéssel távol: Baktai Kálmán önkormányzati képviselő. 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Koncz Éva aljegyző, Dr. Kui Gábor 
közbeszerzési szakjogász, Lódi Jánosné jegyzőkönyvvezető. – 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
testületből 6 fő van jelen, az ülés határozatképes. A Képviselő-testületi ülés összehívása 
telefonon történt, a napirendek sürgőssége és fontossága miatt. Az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalását javasolja: 
 
1./ „Horthy-liget megújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési 

körülmények elfogadásáról, a közbeszerzési terv elfogadásáról, a közbeszerzési eljárás 
megindításának elhatározásáról, a fedezet biztosításáról, a közbeszerzési eljárási 
dokumentumok elfogadásáról és a bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztásáról 

 
2./  A szociális ellátásról szóló 8/2018.(VI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
3./  Szociális célú tűzifa felhasználásáról 
 
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 218/2018.(XII.12.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2018. december 12-i rendkívüli, nyílt 
ülése napirendjének elfogadásáról 
  
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pádár Lászlóné  

polgármester napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 

  Erről: 1./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-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 
 
Előterjesztés a „Horthy-liget megújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 
közbeszerzési körülmények elfogadásáról, a közbeszerzési terv elfogadásáról, a 
közbeszerzési eljárás megindításának elhatározásáról, a fedezet biztosításáról, a 
közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadásáról és a bevonni kívánt gazdasági 
szereplők kiválasztásáról 
 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
DR. GASZPARJAN KAREN jegyző: a „Horthy-liget megújítása” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban az előterjesztésben szereplő hat gazdasági szereplő meghívását javasolja. A Kbt. 
115. § szerinti közbeszerzési eljárás indításának tervezett időpontja 2018. december 17., az 
árajánlatok benyújtásának határideje 2019. január 7. A felhívásból a növények esetében 
kikerült a három év fenntartási időszak. A Toldi út felújítása a tervdokumentációban szerepel, 
azonban a felhívásból ez kimaradta, ezért szeretné, ha a felhívás tartalmazná a Toldi út 
felújítását. A Bíráló Bizottság egyhangúan döntött az előterjesztésről. A kivitelezési határidő 
2019. október 31., a pénzügyi elszámolás határideje 2019. december 31. A Bíráló Bizottság 
mindenképpen javasolja, hogy ne legyen olyan kitétel, hogy minimum két gazdasági 
szereplőnek kell árajánlatot adni. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az eljárás 
szabályosan és minél rövidebb időn belül folytatódjon le. Megkérdezte a szakjogászt, hogy 
szabályos-e a közbeszerzési eljárás, ha csak egy árajánlat érkezik. 
 
DR. KUI GÁBOR közbeszerzési szakjogász elmondta, hogy ebben a kérdésben személyes 
egyeztetést folytatott a Magyar Államkincstárral. Nincs olyan jogszabályi kötelezés, ami 
előírná a minimum két beérkezett ajánlatot. Nyilván szerencsésebb, és jobban szeretik, ha 
több ajánlat érkezik, de jogszabályi kockázata nincs. A jegyző úr által említett apró 
módosítások reményei szerint 1-2 napon belül beépítésre kerülnek. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: kérte név szerint szavazzanak az előterjesztésről. 
 
Dr. Gaszparjan Karen jegyző felolvasta a képviselők nevét és kéri szavazatukat: 
 
Ács Andrea Éva:  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, 6 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Városi Önkormányzatának 219/2018.(XII.12.) Kt. számú határozata 
a „Horthy-liget megújítása „tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési körülmények 
elfogadásáról, a közbeszerzési terv elfogadásáról, a közbeszerzési eljárás megindításának 
elhatározásáról, a fedezet biztosításáról, a közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadásáról 
és a bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztásáról 
 
 
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: 
 
Ajánlatkérő a projekt feladataira tekintettel az alábbiak szerint állapítja meg a részekre bontást 
a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 19. §-a szerint: a 
projekt 5 elemből tevődik össze, melyből négy elemet, azok azonos tevékenységi körére 
tekintettel egybe kell számítani, azonban sem gazdasági egységet, sem munkanemekben 
történő  azonosságot nem mutat a Horthy-liget felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák, 
így ezen rész önmagában is közbeszereztethető. A közbeszerzés becsült értékét árazott 
tervezői költségbecslés határozza meg. A rendelkezésre álló forrást kormányhatározat 
biztosítja. Az egybeszámítási és a részekre bontás tilalmának elemzését követő 
kötelezettségek vizsgálata alapján a beszerzések becsült értéke (nettó): 
 

1. Horthy-liget megújítása: nettó 124.151.920 Ft. 
2. Közösségi célt szolgáló ingatlanok felújítása: nettó 807.277.953 Ft 

 
1.2. A Képviselő-testület megvizsgálta az eljárási körülményeket és az alábbi 
eljárásrendeket alakítja ki: 
 
Az 1) pont szerinti Horthy – liget esetében javasolt a Kbt. 115. § szerinti 5 gazdasági szereplő 
meghívásával megindított eljárást lefolytatni, nyílt eljárásban. 
 
A 2) pont szerinti eljárást annak becsült értékére tekintettel a Kbt. 112. § (1) b) pontja alapján 
a Második fejezet nyílt eljárásrendje alapján szükséges lefolytatni. Ebben az eljárásrendben 
nem kell meghívott gazdasági szereplőnek lenni az eljárásban, mert az eljárás Közbeszerzési 
Értesítőben közzétett hirdetménnyel indul, melyre bárki bejelentkezhet. 
          
1.3. Közbeszerzési Terv elfogadása (beszerzés felvétele) 
 
A Képviselő-testület a csatolt melléklet szerint fogadja el a közbeszerzési tervet és az 
eljárásokat az alábbi adatokkal veszi fel a közbeszerzési tervbe: 

1) Horthy-liget felújítása: megindítása 2018. 4. negyedév; eljárásrendje: nemzeti 
eljárásrend; eljárás fajtája: 115. § szerinti nyílt eljárás, tervezett befejezési határidő 
2019. 3. negyedév. Mennyisége: burkolat és sétánykészítés, felújítás, ívókút telepítés, 
gyenge és erősáramú szerelés, növénytelepítés, füvesítés. 
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1. 4. Közbeszerzési eljárás megindításának elhatározása  
 

A Képviselő-testülete a „Horthy – liget megújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást az 1.7. pont 
szerinti gazdasági szereplők meghívásával megindítja. 
 
1.5. Fedezet biztosítása (forrásmegjelölés)  

 
A Képviselő-testület a fedezetet a BMÖGF/243-3/2018 iktatószámú Támogatói Okirat alapján 
a „Helyi önkormányzatok támogatási fejezetben történő előirányzat –átcsoportosításáról szóló 
1680/2017. (IX. 21.) Kormányrendelet határozata szerint megítélt támogatásból biztosítja.  

 
1.6.Közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadása 

 
A Képviselő testület a mellékelt közbeszerzési iratokat elfogadja: (Ajánlattételi Felhívás, 
Ajánlattételi Dokumentáció melynek része: a Szerződéstervezet, Műszaki dokumentáció, 
Iratminták) 
 
1.7.Bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztása 

 
A „Horthy-liget megújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi gazdasági szereplőket 
kívánja az eljárásba bevonni, az EKR-en keresztül történő meghívással:  
 

1. Gesztelyi Zrt. 1158 Budapest, Ady Endre u. 40. 
2. Berorgép Kft. 1143 Budapest, Tábornok u. 5. 3/12. 
3. Fauna-Duo Kft. 1155 Budapest, Rekettye utca 49. 
4. Creo-Team Kft. 1034 Budapest, San Marco utca 19. Fsz. 1. 
5. Mpaladin Kft. 1182 Budapest, Gábor Áron u. 2. A. épület 
6. iFlat Property Kft. 3200 Gyöngyös, Seregély út 19. 

 
1.8.Tervezett ütemezés: 
 
Az eljárás tervezett ütemezése a következő: 
Eljárás megindítása – EKR rendszeren történő rögzítés, regisztrációs díj befizetése és a 
gazdasági szereplők meghívása:    2018. december 17-ig. 
 
Az eljárás ajánlatainak bontása:   2019. január 7. 10.00 óra 
Az ajánlatok első körös bírálata:   2019. január 18-ig 
Alkalmassági iratok bekérése:   2019. január 25ig 
Döntés az eljárás eredményéről:   2019. január 31-ig  
Szerződéskötés:     2019. február 2. hetében 
 
1.9.Bírálóbizottság felállítása: 
A Kbt. 27. § (3)-(4) bekezdései alapján a közbeszerzési anyagok előkészítésére, a beérkezett 
ajánlatok elbírálására minimum 3 tagú bírálóbizottságot szükséges létrehozni, akik pénzügyi,  
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tárgy szerinti műszaki és jogi-közbeszerzési szakértelemmel egyaránt rendelkeznek. A Kbt. 
27. § (5) bekezdése alapján Testületi döntésnél tanácskozási joggal döntéshozó is részt vehet a 
bírálóbizottság munkájában. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 169/2017. (XI.22.) Kt. Számú 
határozatában döntött arról, hogy a bírálóbizottságokba tanácskozási joggal delegálja Baktai 
Kálmán települési képviselőt. 
 
A bírálóbizottság tagjai: 
- Dr. Gaszparjan Karen jegyző, elnök (jogi szakértő) 
- Süvegesné Bakondi Mária, tag (pénzügyi szakértő) 
- Bakos László tag (tárgy szerinti szakértő) 
- Turján Csaba, tag (tárgy szerinti szakértő) 
- Fodor Imre, tag (tárgy szerinti szakértő) 
- Monokiné Székely Zsuzsanna, tag (FAKSZ) 
- Dr. Kui Gábor, tag (jogi-közbeszerzési szakértő) 
 
Erről értesül:   

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

4./ Dr. Kui Gábor 5310 Kisújszállás, Szabadság téri ltp. 4/A. ¼.. 
 
 
 
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 szociális ellátásokról szóló 8/2018.(VI.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester az elmúlt években az önkormányzat a hetven év feletti 
lakosok részére természetbeni támogatás formájában 10.000,- Ft értékű utalványt adott. 
Sajnos ebben az évben az önkormányzat költségvetése nem teszi lehetővé e támogatási forma 
biztosítását, ezért a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása szükséges. 
A módosítás a 13. § (1) bekezdését érinti ahol az „ad” szó „adha”t szóra változik: „A 
Képviselő-testület a hetven év feletti lakosok részére „élelmiszer utalvány”-t adhat.” 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotta: 
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Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
13/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelete 

 
a szociális ellátásokról szóló 8/2018.(VI.20.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

 
Kenderes, 2018. december 12. 
 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)       (:Dr. Gaszparjan Karen:) 
  polgármester         jegyző 
 
 
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 
 
Szociális célú tűzifa beszerzéséről 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA pénzügyi és városgazdálkodási osztályvezető 
tájékoztatásul elmondta, hogy a NEFAG nem tudja leszállítani a pályázaton elnyert 305 erdei 
m3 szociális tűzifa mennyiséget. Az eddig leszállított mennyiség 192,91 erdei m3. A hiányzó 
szociális tűzifa beszerzése céljából megkerestek három erdőgazdaságot, akik részéről két 
elutasító válasz érkezett.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy az eddig 
leszállított famennyiség kerüljön szétosztásra, és a fel nem használt összeg kerüljön 
visszafizetésre. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzatának 220/2018.(XII.12.) Kt. számú határozata 
szociális célú tűzifa felhasználásáról 
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 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, 
 hogy 2018. éven a szociális célú tűzifa eddig beszerzett 192,91 erdei m3 
 mennyiséget tudja kiosztani. A pályázati forrásból elnyert pénzösszeg 
 fel nem használat részét a Magyar Államkincstárnak visszafizeti. 
 
 Erről:  1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
  2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya 
 
  é r  t e s ü l n e k . –  
 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester mivel más napirendi pont, kérdés, bejelentés nem volt a 
testületi 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. december 12-én 14 
órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről.- 
 
 

 
M u t a t ó 

 
 
Napirend:          Szám: 
 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
 december 12-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról  218/2018. 
  
1./ a „Horthy-liget megújítása „tárgyú közbeszerzési eljárásban a  

közbeszerzési körülmények elfogadásáról, a közbeszerzési terv  
elfogadásáról, a közbeszerzési eljárás megindításának elhatározásáról,  
a fedezet biztosításáról, a közbeszerzési eljárási dokumentumok  
elfogadásáról és a bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztásáról 219/2018. 

 
2./  Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

13/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról 
szóló 8/2018.(VI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
3./  szociális célú tűzifa felhasználásáról      220/2018. 
 


