
 

 

Szendrő Város Önkormányzatának  Képviselőtestülete 
 
 
    

     J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének  2012. május 02-i  
 rendkívüli n y i l v á n o s    üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 

    Szendrő, Hősök tere 1. 
 

 
     J e l e n  v a n n a k 
 
 
Szaniszló János  polgármester, Tomorszki István alpolgármester, Hudák József, Joó 
László, Jósvay István,  Kalász László, Paszternák József János testületi tagok. 
 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartamán: 
 

dr. Istenes Ibolya aljegyző 
 
Szaniszló János polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő 
képviselőből 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az alábbi napirendet tárgyalja: 
 
  
1./  Közbeszerzési eljárás megindítása 
       Előadó:  Szaniszló János polgármester 
 
2./ Ind í tványok ,  javas l a tok   
 
Képviselőtestület a javasolt napirendeket egyhangúan elfogadja. 
 

 

1.  N a p i r e n d  
 
Képviselőtestület 1. napirend keretében közbeszerzési eljárás megindításáról dönt.  
 
Szaniszló János polgármester 

Az ÉMOP-4.3.1/B-10-2011-0011 azonosító számú, „Esélyt az induláshoz” óvodai 
férőhelyek bővítése Szendrő városban című projekthez egyszerű közbeszerzési 
eljárás megindításáról a 135/ÖT. 2011. XII. 27./ sz. határozatával döntött a testület 
2011. december 27-i ülésén. 
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Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az eljárást vissza kell vonni, mert a műszaki 
terveket módosítása szükséges. Javasolja, hogy a képviselőtestület a 134/ÖT. 2011. 
/XII. 27./ számú határozatát vonja vissza.  
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 

48/ÖT. 2012. /V.02./ sz. Határozat 
 
  Tárgy: Képviselőtestületi határozat visszavonása.  
  

 Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az „Esélyt az 
induláshoz” óvodai férőhelyek bővítése Szendrő városban című 
projekthez egyszerű közbeszerzési eljárás megindításáról 
rendelkező 134/ÖT. 2011. /XII. 27./ számú határozatát visszavonja.  
 
Felelős:   polgármester,jegyző  
Határidő: 8 nap 

 
Szaniszló János polgármester 

Jelen előterjesztésben a 2012. január 01. napjától hatályos közbeszerzési törvény és 
az új közbeszerzési szabályzatunk előírásainak megfelelően új eljárás megindítását 
kezdeményezése szükséges  az „Esélyt az induláshoz” óvodai férőhelyek bővítése 
Szendrő városban című projekthez. 
 
Az építési beruházásra nemzeti eljárásrend szerinti , hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás kell megindítását javasoljuk (Kbt. 122. § (7) bekezdés). 
 
Javasolja a testületnek, hogy az építési beruházásra az ajánlattételi felhívást az 
alábbi cégeknek küldjék meg: 
 

- Ornament 2000 Kft (3527 Miskolc Kandó Kálmán tér 3/B.) 
- Serol-Bau Kft (3700 Kazincbarcika Akácfa út 51.) 
- Bau-Alex (3792 Sajóbábony Gyártelep) 
- Épszer Zrt (3950 Sárospatak Eötvös út 11.) 

 
Az közbeszerzési  eljárás ajánlattételi felhívása a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Ismerteti a felhívás szövegét , kéri annak előterjesztett formában történő elfogadását.  
 
Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan meghozza a következő határozatot: 
 
   

  49/ÖT. 2012.  /V. 02./ sz. Határozat 
 

Tárgy:  Közbeszerzési eljáráshoz ajánlatok kérése  
   (ÉMOP-4.3.1/B-10-2011-0011 azonosító számú, „Esélyt az 
  induláshoz” óvodai férőhelyek bővítése Szendrő városban című 
  pályázathoz kapcsolódóan) 
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Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az  ÉMOP-
4.3.1/B-10-2011-0011 azonosító számú, „Esélyt az induláshoz - 
óvodai férőhelyek bővítése Szendrő városban” című projekt 
tárgyában induló  hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbi cégeknek küldi meg 
ajánlattételi felhívását. 

  Szerződés tárgya: Vállalkozási Szerződés a Szendrői Hétszínvirág 
     Óvoda Bem úti tagóvoda bővítésére. 

 
Az ajánlattételi felhívás a határozat mellékletét képezi. 
 
Meghívott cégek listája:  
 
- Ornament 2000 Kft (3527 Miskolc Kandó Kálmán tér 3/B.) 
- Serol-Bau Kft (3700 Kazincbarcika Akácfa út 51.) 
- Bau-Alex (3792 Sajóbábony Gyártelep) 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 3 nap illetve értelemszerűen 

 
Szaniszló János   polgármester 
 
A jóváhagyott közbeszerzési szabályzat értelmében a képviselőtestület 
közbeszerzési eljárásonként Bíráló Bizottságot választ. 
 
Javasolja, hogy az ÉMOP-4.3.1/B-10-2011-0011 azonosító számú, „Esélyt az 
induláshoz” óvodai férőhelyek bővítése Szendrő városban című  -  Vállalkozási 
Szerződés a szendrői Hétszínvirág Óvoda Bem úti tagóvoda bővítésére.tárgyú 
pályázathoz kapcsolódóan képviselőtestület az alábbi személyeket válassza meg a 
Bíráló Bizottság tagjainak: 
 

1. / dr. Jancsurák Sándor tanácsadó  jogi-, közbeszerzési szakismeretek 
2. / Saláta Judit pénzügyi ügyintéző – pénzügyi ismeretek 
3. / Juhász Péter Műszaki iroda vezetője – közbeszerzés tárgya szerinti 

szakismeret. 
 
 

Képviselőtestület  6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat  nélkül meghozza 
a következő határozatot: 

  
50/ÖT. 2012. /V. 02./ sz. Határozat 

 
Tárgy:_ Közbeszerzési eljáráshoz Bíráló Bizottság tagjainak  

megválasztása.  (Óvodai férőhelyek  bővítése) 
 
  Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

ÉMOP-4.3.1/B-10-2011-0011 azonosító  számú, „Esélyt az 
induláshoz” óvodai férőhelyek bővítése Szendrő városban című 
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projekt tárgyában induló  közbeszerzési eljárás kapcsán a Bíráló 
Bizottság tagjainak választja: 

 
- dr. Jancsurák Sándor tanácsadó, jogi-közbeszerzési szakismeret 
- Saláta Judit pénzügyi ügyintéző, pénzügyi ismeretek 
- Juhász Péter Műszaki Iroda vezetője- közbeszerzés tárgya szerinti 

  ismeretek. 
 

  Felelős:  polgármester 
  Határidő: 3 nap, illetve értelemszerűen 
 
 
Mivel több napirend, hozzászólás nem volt Szaniszló János polgármester 
megköszönte az ülésen való részvételt és az ülést bezárta.  

Jegyző távollétében: 
 
 
Szaniszló János      dr. Istenes Ibolya   
 polgármester         aljegyző 

 


