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Határozat tárgya
a kistérségi Startmunka mintaprogram „Közúthálózat javítása a
települések belterületén” és „Illegális hulladéklerakó helyek
felszámolása” programelem megvalósulásához szükséges eszközök és anyagok beszerzésére a Közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjára hivatkozással a Második részben meghatározott szabályok szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
a „KEOP 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség – javítás” című konstrukcióra pályázat benyújtásáról
a „KEOP 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség – javítás” című konstrukcióra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó Megvalósíthatósági
tanulmány és költség – haszon elemzés elfogadásáról
a Kunhegyesi Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és
Szakiskola Dózsa Úti Általános Iskola Alapfokú Művészeti
Iskola és Szakiskola Tagintézmény külső felújításához szükséges anyagok és nyílászárók beszerzésére
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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. május 16-án
megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Városháza nagy tanácskozó terme

Jelen vannak: Szabó András polgármester elnökletével:
Dr. Horváth Lajos, Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán,
Dr. Nagy Levente és Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna önkormányzati
képviselő
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Répászky Gabriella vezető-főtanácsos, Páldiné Dr. Ágoston Lívia Kunhegyesi Járási Hivatal hivatalvezetője, Benedek Béla projektmenedzser tanácskozási joggal
meghívottak, valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselőtestületi ülésen megjelent
önkormányzati képviselőket, meghívott jelenlévőket. Külön köszönti Páldiné Dr. Ágoston
Líviát a Kunhegyesi Járási Hivatal vezetőjét és Benedek Béla projektmenedzsert.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az ülésen hét önkormányzati
képviselő megjelent. A képviselőtestület nyilvános ülését 16 óra 00 perckor megnyitja.
Javasolja, hogy a képviselőtestület a napirendi pontokat a meghívó szerint tárgyalja meg.
Kéri a napirendi javaslat elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hét igenlő szavazattal elfogadja.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a kistérségi Startmunka mintaprogram „Közúthálózat javítása a települések belterületén” programelem és „Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása”
programelem megvalósulásához szükséges eszközök és anyagok beszerzésére a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény (Kbt.) Harmadik része szerinti nemzeti
eljárásrend alapján a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjára hivatkozással a Második
részben meghatározott szabályok szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés a „Közúthálózat javítása a települések belterületén” és az „Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása” programelemek
megvalósulásához szükséges nyílt közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
szól. A határozati javaslatban látható, hogy melyik ajánlati részt melyik pályázó nyert meg.
Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon.
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A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
93/2013.(V.16.) Kt. határozat
a kistérségi Startmunka mintaprogram „Közúthálózat javítása a települések belterületén” és
„Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása” programelem megvalósulásához szükséges
eszközök és anyagok beszerzésére a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjára
hivatkozással a Második részben meghatározott szabályok szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
Kunhegyes Város Önkormányzata a kistérségi Startmunka mintaprogram „Közúthálózat javítása a települések belterületén” és „Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása” programelem megvalósulásához szükséges eszközök és anyagok beszerzésére a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjára hivatkozással a Második részben meghatározott szabályok szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékeléséről, és az eljárás nyertesének megállapításáról a következők szerint dönt:
Nyertes ajánRendelkezésre
Nyertes ajánlat nettó öszálló forrás
lattevő
szege
1. ajánlati rész. Közút/Munkaruha,
2.204.000.997.568,Wetex Kft.
védőruha, védőfelszerelés
2. ajánlati rész: Közút karbantartási
Agromix 2002.
2.204.661.1.970.000.anyagok, szolgáltatások
Kft.
3. ajánlati rész: Közút/építési anyaAgromix 2002.
18.732.006.15.923.000.gok, útépítési alapanyagok
Kft.
4. ajánlati rész: Közút/üzemanyag,
Nem
érkezett
2.910.000.-----------------kenőanyag
ajánlat
5. ajánlati rész: Hulladék/üzemanyag,
Nem
érkezett
6.556.000.----------------kenőanyag
ajánlat
6. ajánlati rész: Hulladék/Munkaruha,
2.668.000.1.320.544.Wetex Kft.
védőruha, védőfelszerelés
7.
ajánlati
rész:
HullaAgromix 2002.
dék/Karbantartási anyagok, szolgálta- 4.072.803.3.673.500.Kft.
tások
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a szállítási szerződés megkötésére a nyertes ajánlattevőkkel.
A döntés ellen a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban
Kbt.) alapján jogorvoslatnak van helye.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Bíráló Bizottság tagjai
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5. JNSZ Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kunhegyesi Kirendeltség
6. Ajánlattevők
7. Bakos László közbeszerzési szakértő
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
10. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
11. Irattár

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a „KEOP 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség – javítás” című konstrukcióra pályázat benyújtásához, valamint a kapcsolódó Megvalósíthatósági tanulmány és költség – haszon elemzés elfogadásához
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a vélemény.
Metzinger Ferenc elmondja a „KEOP 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség – javítás” című konstrukcióra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó Megvalósíthatósági tanulmányt és a költség
– haszon elemzést a hibalista szerinti javítások elvégzését követően elfogadásra javasolja a
képviselőtestületnek. A hibákat ki kell javítani, csak ezek után javasolja a képviselőtestületnek aláírásra.
Szabó András polgármester elmondja, hogy arról van szó, hogy a képviselőtestület megbízza, hogy kísérje figyelemmel, hogy a javítás tényleg megtörtént-e és utána aláírja. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt,
kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a nettó 286.247.750,- Ft összköltségű beruházás megvalósításával és az erre
irányuló pályázat benyújtásával a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
94/2013.(V.16.) Kt. határozat
a „KEOP 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség – javítás” című konstrukcióra pályázat benyújtásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a „Kunhegyes
vízminőség – javítás és vízbázis fejlesztés” tárgyú, nettó 286.247.750,- Ft összköltségű beruházás megvalósításával és az erre irányuló pályázat „KEOP 1.3.0/09-11
Ivóvízminőség – javítás” című konstrukcióra történő benyújtásával az alábbiak szerint:
A projekt költségei:
A projekt elszámolható költsége: 286.247.750,- Ft
Az igényelt támogatás összege:
255.879.763,- Ft.
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1. Kunhegyes Város Önkormányzata a beruházás megvalósításához nettó
30.367.987,- Ft saját erőt biztosít, amit az Önkormányzat 100 %-ban EU Önerő
Alap pályázat során elnyert támogatásból kíván fedezni.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a
pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok elvégzésére.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Inno Invest Kft. 4400 Nyíregyháza, Szent I. u. 3.
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

Szabó András polgármester, elmondja, aki elfogadja a Megvalósíthatósági tanulmány és
költség – haszon elemzést, a bizottság által kiegészített módon az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:

95/2013.(V.16.) Kt. határozat
a „KEOP 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség – javítás” című konstrukcióra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó Megvalósíthatósági tanulmány és költség – haszon elemzés elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „KEOP 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség – javítás” című konstrukcióra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó
Megvalósíthatósági tanulmányt és a költség – haszon elemzést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság által javasolt hibalista szerinti javítások elvégzését
követően
elfogadja.

A Képviselőtestület megbízza Szabó András polgármestert a javítások elvégzésének
és a szerződés szerinti teljesítés ellenőrzésével.
Felelős:
Szabó András polgármester
Határidő: a javított dokumentáció megküldését követően azonnal
Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok elvégzésére.
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Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Inno Invest Kft. 4400 Nyíregyháza, Szent I. u. 3.
6. Greenexion Tanácsadó Kft. 1085 Budapest, Horánszky utca 7.
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
8. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Javaslat időszerű feladatok megoldására
3/1. alatti
Előterjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola
Dózsa Úti Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola Tagintézmény
külső felújításához szükséges anyagok és nyílászárók beszerzésére
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, hogy a képviselőtestület egy korábbi ülésen döntött
az iskola épületének felújításáról, melyre 6.260.000,- Ft-ot biztosít. A nyílászárók és a
szükséges anyagok beszerzésére 3-3 árajánlatot kértek be. A nyílászárókra a legjobb ajánlatot Endrédi Károly Kunhegyes, Arany J. u. 107. szám alatti egyéni vállalkozó adta.

Nagy Kálmán megkérdezi, hogy fontos volt-e az árajánlat bekérése, hisz egészen releváns
eltérés van az árajánlatok között. Az egyik azért nagyon emelt, mert háromrétegű üvegezést írt az ablakba ezért így több mint hárommillió forint, a másik csak kétrétegű. Megkérdezi, egyértelmű volt-e a bekérés.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja az árajánlatok bekérése általa történt meg, személyesen is egyeztetett mindhárom vállalkozással. Ez a végső ajánlatuk. Például a Nász és Társa
Bt. kizárólag háromrétegű üvegezéssel javasolja megvalósítani. A Labonczfa Kft. pedig
arra hivatkozik, hogy az iskolában az emeleten nem javasolja a nyíló ablakokat, illetve ő a
minőségi gyári felületkezelés miatt adott magasabb árajánlatot. Valóban ahogyan polgármester úr is mondta a legkedvezőbb árajánlatot Endrédi Károly adta, de vannak bizonyos
eltérések az ajánlatok között.
Nagy Kálmán elmondja, hogy teljesen reálisak az árak, de egyáltalán nem mindegy hogy
kétrétegű vagy háromrétegű ablak, árban sem.
Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna elmondja, hogy fűtésnél akár meg is térülhet, hogy
többrétegű az ablak.
Szabó András polgármester javasolja, hogy a legkedvezőbb megoldást válasszák, javasolja a nyílászárók vonatkozásában Endrédi Károly egyéni vállalkozót bízzák meg, az anyag6

költség vonatkozásában a legkedvezőbb ajánlatot a Hegyesi Szabó Kft. adta így bízzák
meg őt. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban. Kérdés és hozzászólás hiányában elmondja, aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
96/2013.(V.16.) Kt. határozat
a Kunhegyesi Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola Dózsa Úti Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola Tagintézmény külső felújításához
szükséges anyagok és nyílászárók beszerzésére
Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a Kunhegyesi
Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola Dózsa Úti Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola Tagintézmény külső felújítási munkálatok elvégzéséhez szükséges anyagok beszerzésére a
Hegyesi Szabó Kft. (5340 Kunhegyes, Nyár u. 14.)
ajánlatát fogadja el.
Bruttó ajánlati ár: 2.669.930,- Ft.
a nyílászárók beszerzésére
Endrédi Károly (5340 Kunhegyes, Arany J. u. 107)
ajánlatát fogadja el.
Bruttó ajánlati ár: 2.073.450,- Ft.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a szállítási szerződések megkötésére és a szükséges teendők ellátására.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Ajánlattevők (összesen 6)
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Kovácsné Lázár Elvira mb. igazgató
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
7. Barta Jenő Építési hivatalvezető
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
9. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
10. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. További
hozzászólás hiányában bejelenti, ezzel a képviselőtestület a nyilvános ülésre tervezett
munkáját elvégezte.
Megköszöni a meghívott jelenlévők ülésen való megjelenését és a képviselőtestület nyilvános ülését 16 óra 13 perckor bezárja.

Kmf.

Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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