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Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. szeptember 
19-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, Joó László, Jósvay 
István, Kalász László, Paszternák József János képviselők. 
 
Távolmaradását bejelentette: Hudák József testület tagja. 
 
Tanácskozási joggal részt vett  

az ülés teljes tartamán:  dr. Istenes Ibolya aljegyző 
az 1. napirend tárgyalásánál: dr. Jancsurák Sándor projektmenedzser 

 
Szaniszló János polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő 
képviselőből 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 
1./  Eljárási döntés a „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” c. 
projekt magasépítési feladataira vonatkozó közbeszerzési eljárásban 
 

Előadó: Szaniszló János polgármester 
 
2./ Indítványok, javaslatok 
 
Képviselőtestület a javasolt napirendeket 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja.  
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1./  N a p i r e n d 
 
Képviselőtestület a „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” c. projekt 
magasépítési feladataira vonatkozó közbeszerzési eljárást tárgyalja. 
 
Szaniszló János  polgármester  
 
Felkéri dr. Jancsurák Sándor projektmenedzsert, közbeszerzési tanácsadót az 
ajánlatok ismertetésére. 
 
dr. Jancsurák Sándor projektmenedzser 
 
Utal rá, hogy a képviselőtestület közbeszerzési eljárást hirdetett a 
„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” c. projekt, keretében 
megvalósítandó magasépítési munkálatokra. A magasépítés öt projektelemből áll, 
mely magába foglalja a ravatalozó, a tornacsarnok, az uszoda, a sportöltöző és az 
ún. Hadházi ház felújítását.  
A beérkezett ajánlatok bontása megtörtént, az ajánlattételi határidőig két ajánlattétel 
érkezett az Ornament 2000 Kft., valamint a Fedrid Kft. részéről a felsorolt öt részre 
külön-külön. 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
előírásainak megfelelően a hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos eljárások 
értékelését az ajánlatkérőnek két szakaszban kell elvégeznie. Első körben a Kbt. 98 
§ (1) és (2) bekezdés alapján az ajánlattevők szerződésteljesítésre történő 
alkalmasságot, valamint a kizáró okok fennállását vizsgálják. A bontás után – az e 
közbeszerzési eljárás lefolytatására létrehozott - bíráló bizottság minimális tartalmú 
hiánypótlási felhívás kiküldését javasolta a Fedrid Kft. részére, melynek határidőben 
eleget tettek. Ezután a bíráló bizottság a beérkezett ajánlatokat megvizsgálta és az 
alábbi javaslatot terjeszti a képviselőtestület elé: 
 

-  A Fedrid Kft. (3780 Edelény, Mátyás király utca 3. A. ép.) ajánlattevő ajánlata 
az ajánlattételi felhívásnak megfelel, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére 
alkalmas, kizáró ok nem áll fenn, az ajánlat érvényes.  
 

- Az Ornament 2000 Kft. (3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 3/B.) ajánlattevő 
ajánlata az ajánlattételi felhívásnak megfelel, az ajánlattevő a szerződés 
teljesítésére alkalmas, kizáró ok nem áll fenn, az ajánlat érvényes.  

 
Fentiek megállapítása annak érdekében szükséges, hogy az ajánlatkérő, azaz az 
önkormányzat a tárgyalást le tudja folytatni az ajánlattevőkkel. Mindkét ajánlattevő a 
rendelkezésre álló pályázati forráson belül tette meg ajánlatát, azonban ez még 
kötöttséget nem jelent, a végleges ajánlati ár a tárgyalás eredményeként kerül 
meghatározásra. Ezt követően eljárást lezáró döntés meghozatala szükséges a 
képviselőtestület részéről.  
 
Kalász László képviselő 
 
A bíráló bizottság döntésében bízva támogatja a javaslatot.  
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Szaniszló János polgármester 
 
Javasolja a közbeszerzési eljárási döntés előterjesztett formában történő elfogadását 
a képviselőtestület számára. 
 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül 
meghozza az alábbi határozatot: 
 

108/ÖT. 2012. /IX.19./ sz. Határozat 
 
Tárgy: Eljárási döntés az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0056 azonosító 
számú, „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” 
című projekthez kapcsolódó magasépítésre vonatkozó 
közbeszerzési eljárásban 
 
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az ÉMOP-3.1.2/E-11-
2011-0056 azonosító számú, „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta 
településeken” című projekthez kapcsolódó, nemzeti eljárásrend 
szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban – a ravatalozó, a 
tornacsarnok, az uszoda, a sportöltöző és az ún. Hadházi ház 
felújítására vonatkozó magasépítési feladatok kapcsán - az alábbi 
döntést hozza: 
 
- A Fedrid Kft. (3780 Edelény, Mátyás király utca 3. A. ép.) ajánlattevő 

ajánlata az ajánlattételi felhívásnak megfelel, az ajánlattevő a 
szerződés teljesítésére alkalmas, kizáró ok nem áll fenn, az ajánlat 
érvényes.  

 
- Az Ornament 2000 Kft. (3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 3/B.) 

ajánlattevő ajánlata az ajánlattételi felhívásnak megfelel, az 
ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, kizáró ok nem áll 
fenn, az ajánlat érvényes.  

 
Képviselőtestület megbízza a polgármestert a tárgyalás lefolytatására 
és az eljárást lezáró döntés előkészítésére. 

 
  Felelős:    polgármester 
  Határidő:  értelemszerűen 

 
A továbbiakban olyan ügyben kell dönteniük melyet zárt ülésen kell tárgyalni.  
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. Polgármester megköszönte a megjelenést 
és a nyilvános ülést bezárta.  
  
 

k.m.f. 
 

A jegyző távollétében: 
 

Szaniszló János          dr. Istenes Ibolya   
     polgármester                aljegyző 


