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J e g y z ı k ö n y v 
 
 
Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 

2-án tartott rendkívüli ülésén.  
 
Jelen vannak: Aros János    polgármester 
   Sikora Attila    alpolgármester     

Egyed Attila 
Hajdu Imre  
Jarecsni János László  
Kiss Csaba  
Oláh József Csaba  

   Saláta László Mihály   
   Szvitankó Tamás   képviselık  
 
   Dr. Szabó Rita   nem képviselı alpolgármester  
 
   Dankóné Gál Terézia   a Jegyzıi Iroda vezetıje  
   
 
Meghívottak:  Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési szakreferens, Dr. Szebényi 

Tibor tanácsos  
 
Megjegyzés:  Szabó András és Zérczi László képviselık nincsenek jelen. Egyed 

Attila a napirendi pont tárgyalása közben érkezett.  
 
 
Napirend elıtt: 
 
 
Aros János: Köszönti a rendkívüli ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a testület ülése 8 
fıvel határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplı napirendi pont tárgyalását, egyben 
kérdezi, erre vonatkozóan van-e egyéb javaslat.  
Amennyiben nincs, úgy kéri a Képviselı-testület szavazását a meghívóban szereplı napirendi 
pont elfogadásáról.   
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı. 
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A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendi pont 
tárgyalását elfogadta: 
 

1. Elıterjesztés a „II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola II. ütem rekonstrukciója és 
bıvítése” elnevezéső hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárásban beérkezett ajánlat értékelésérıl  
Elıterjesztı: Aros János polgármester 

 
 

Napirend tárgyalása: 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a „II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola II. ütem 
rekonstrukciója és bıvítése” elnevezéső hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlat értékelésérıl  
Elıterjesztı: Aros János polgármester 

 
Aros János: Köszönti Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési szakreferenst. Kéri, hogy az 
elıterjesztéssel kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.  
 
Kovács Eszter: Tájékoztatja a Képviselı-testület tagjait, hogy egy ajánlat érkezett be, az 
ADEPTUS-H Mély- és Magasépítı Zrt. részérıl 115.317.820,-Ft + ÁFA összegben.  
Tárgyalások zajlottak, így annak következtében az ajánlati árat nettó 110.800.000,-Ft-ra 
csökkentették, mely összeg a pályázat költségvetésébe belefér, még nettó 9.100,-Ft-tal 
kevesebb is.  
Az ajánlat értékelését a közbeszerzési szakértı elvégezte, megkapták az értékelést, amely 
megküldésre került. Az elmúlt héten a Közbeszerzési Bíráló Bizottság az ajánlatot 
érvényesnek találta, és nyertesnek javasolja kihirdetni. Idıközben megérkezett a 
Közbeszerzési Felügyeleti Fıosztálytól is a szabályossági tanúsítvány, mivel meg lett küldve 
véleményezésre a közbeszerzési eljárás, ebben is javasolják a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
javaslatának elfogadását.  
 
Aros János: Ismerteti a határozati javaslatban foglaltakat, egyben kéri a Képviselı-testület 
szavazását annak elfogadásáról  
 
Egyed Attila a napirendi pont tárgyalása közben érkezett.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 9 fı.  
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

279/2011. (IX. 02.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 
a „II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola II. ütem rekonstrukciója és bıvítése” elnevezéső 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlat 

értékelésérıl 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a „II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola II. ütem rekonstrukciója és bıvítése” elnevezéső hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlat értékelésérıl 
szóló elıterjesztést és a következı határozatot hozta: 
 
 
1. A Képviselı-testület a tárgybani közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a felkért 
közbeszerzési szakértı, K&Z Horizontál Kft., a beérkezett ajánlat értékelését elvégezte. 
 
 
2. A Képviselı-testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján az ADEPTUS-
H Zrt. (3525 Miskolc, Szepessy Pál u. 3.) ajánlatát érvényesnek minısíti. 
 
 
3. A Képviselı-testület az érvényes közbeszerzési ajánlat bírálata alapján, a 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatával egyezıen az ADEPTUS-H Zrt.-t (3525 
Miskolc, Szepessy Pál u. 3.) hirdeti ki nyertes ajánlattevıként. 
 
 
4. A Képviselı-testület megállapítja, hogy tárgybeli közbeszerzési eljárás eredményes. 
 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárással kapcsolatos további 
intézkedések megtételére. 
 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
A polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 820 órakor bezárta. 
 
 

 
K. m. f.  

 
 
A jegyzı távollétében:  

 
 
 

  Dankóné Gál Terézia s.k.                Aros János s.k. 
   a Jegyzıi Iroda vezetıje                 polgármester 


