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

28-án tartott rendkívüli ülésén.  
 
Jelen vannak: Aros János    polgármester 
   Egyed Attila    
   Jarecsni János László    

Kiss Csaba    
Oláh József Csaba 
Saláta László Mihály 

   Szvitankó Tamás  
   Zérczi László   képviselık    
   Dr. Szabó Rita   nem képviselı alpolgármester  
 
   dr. Komáromi Éva    jegyzı 
   
   
Meghívottak:  Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési szakreferens, Poncsák Ferenc 

gazdálkodási irodavezetı, dr. Szebényi Tibor tanácsos. 
 
Megjegyzés:  Sikora Attila alpolgármester, Hajdu Imre és Szabó András képviselık 

nincsenek jelen. Oláh József Csaba a napirend elfogadása elıtt, Egyed 
Attila a napirend elfogadását követıen érkezett.  

 
Napirend elıtt: 
 
Aros János: Köszönti a rendkívüli ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a testület ülése 6 
fıvel határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplı napirendi pont tárgyalását, egyben 
kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan van-e egyéb javaslat.  
Más javaslat nem lévén kéri a Képviselı-testület szavazását a napirendi pont elfogadásáról.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 7 fı. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendi pont tárgyalását 
elfogadta: 
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1. Elıterjesztés a ,,II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola II. ütem fejlesztéséhez 
kapcsolódó eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett 
ajánlatok értékelésérıl 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a ,,II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola II. ütem fejlesztéséhez 
kapcsolódó eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett 
ajánlatok értékelésérıl 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
 

Aros János: Kéri Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési szakreferenst, röviden ismertesse 
az elıterjesztésben foglaltakat. 
 
Kovács Eszter: Hozzászólásában elmondja, hogy az eljárás az eszközökkel kapcsolatban 4 
részletben volt meghirdetve. Az 1. rész: Bútorok, berendezési tárgyak vonatkozásában 5 
ajánlat érkezett, melybıl 3 érvényes, 2 érvénytelen. A 2. rész: Sporteszközök vonatkozásában 
6 ajánlat érkezett, melybıl 3 érvényes és 3 érvénytelen. A 3. rész: Fejlesztı eszközök és 
játékok vonatkozásában 3 ajánlat érkezett, melybıl 2 érvényes, 1 érvénytelen. A 4. rész: 
Játszótéri eszközök vonatkozásában 4 ajánlat érkezett, melybıl 3 érvényes, 1 érvénytelen.  
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság az 1. rész vonatkozásában az ALEX Fémbútor Kft-t, a 2. 
rész vonatkozásában a cO-Ording Kft-t, a 3. rész vonatkozásában az ALEX Fémbútor Kft-t, a 
4. rész vonatkozásában a cO-Ording Kft-t javasolja kihirdetni nyertes ajánlattevınek és mind 
a 4 rész vonatkozásában az eljárást eredményesnek javasolja nyilvánítani.  
 
Aros János: Bizottság nem tárgyalta az anyagot, várja az esetleges kérdéseket, észrevételeket. 
Hozzászólás nem lévén ismerteti a határozat-tervezetet.  
 
Kovács Eszter: Tájékoztatásul elmondja a részajánlatokra vonatkozó nettó árakat.  
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testület döntését a határozat-tervezetrıl. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 8 fı. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

291/2011. (IX. 28.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a „II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola II. ütem fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök 
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok értékelésérıl 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a „II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola II. ütem fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök beszerzése” 
elnevezéső közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok értékelésérıl szóló 
elıterjesztést és a következı határozatot hozta: 
 
1.) Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete tárgybani közbeszerzési 
eljárásban megállapítja, hogy a felkért közbeszerzési szakértı, K&Z Horizontál Kft., a 
beérkezett ajánlatok értékelését elvégezte. 
 
2.) Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Közbeszerzési Bíráló 
Bizottság javaslata alapján: 
 
1. rész: „Bútorok, berendezési tárgyak” vonatkozásában: 
 

� KELET-TANÉRT Kft. (4551 Nyíregyháza-Oros, Fı u. 53.) 
� ALEX Fémbútor Kft. (2072 Zsámbék, Magyar u. 21.-23.) 
� cO-Ording Kft. (1204 Budapest, Tátra tér 1/B. IV. lh. 2/1.) 

 
ajánlatát érvényesnek minısíti. 
 

� AVA-PACK Kft. (9300 Csorna, Soproni út 125.) 
� Hor Zrt. (1074 Budapest, Alsóerdısor u. 32.) 

 
ajánlatát érvénytelennek minısíti. 
 
 
2. rész: „Sporteszközök” vonatkozásában: 
 

� KELET-TANÉRT Kft. (4551 Nyíregyháza-Oros, Fı u. 53.) 
� ALEX Fémbútor Kft. (2072 Zsámbék, Magyar u. 21.-23.) 
� cO-Ording Kft. (1204 Budapest, Tátra tér 1/B. IV. lh. 2/1.) 

 
ajánlatát érvényesnek minısíti. 
 

� Hor Zrt. (1074 Budapest, Alsóerdısor u. 32.) 
� KUNFA termelı és Kereskedı Kft. (5310 Kisújszállás, Vásár út 70.) 
� Almus Pater Zrt. (6726 Szeged, Fı fasor 121.) 

 
ajánlatát érvénytelennek minısíti. 
 
 
3. rész: „Fejlesztı eszközök és játékok” vonatkozásában: 
 

� ALEX Fémbútor Kft. (2072 Zsámbék, Magyar u. 21.-23.) 
� cO-Ording Kft. (1204 Budapest, Tátra tér 1/B. IV. lh. 2/1.) 

 
ajánlatát érvényesnek minısíti. 
 

� Hor Zrt. (1074 Budapest, Alsóerdısor u. 32.) 
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ajánlatát érvénytelennek minısíti. 
 
 
4. rész: „Játszótéri eszközök” vonatkozásában: 
 

� cO-Ording Kft. (1204 Budapest, Tátra tér 1/B. IV. lh. 2/1.) 
� Hor Zrt. (1074 Budapest, Alsóerdısor u. 32.) 
� Kenéz János egyéni vállalkozó KOMPAN Képviselet (1223 Budapest, Gyep tér 2.) 

 
ajánlatát érvényesnek minısíti. 
 

� Almus Pater Zrt. (6726 Szeged, Fı fasor 121.) 
 
ajánlatát érvénytelennek minısíti. 
 
 
3.) Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete az érvényes közbeszerzési 
ajánlatok bírálata alapján, a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatával egyezıen  
 

� 1. rész: „Bútorok, berendezési tárgyak” vonatkozásában az ALEX Fémbútor Kft.-t 
(2072 Zsámbék, Magyar u. 21.-23.) hirdeti ki nyertes ajánlattevıként. 

 
� 2. rész: „Sporteszközök” vonatkozásában a cO-Ording Kft.-t (1204 Budapest, 

Tátra tér 1/B. IV. lh. 2/1.) hirdeti ki nyertes ajánlattevıként. 
 
 

� 3. rész: „Fejlesztı eszközök és játékok” vonatkozásában az ALEX Fémbútor Kft.-t 
(2072 Zsámbék, Magyar u. 21.-23.) hirdeti ki nyertes ajánlattevıként. 

 
 

� 4. rész: „Játszótéri eszközök” vonatkozásában a cO-Ording Kft.-t (1204 Budapest, 
Tátra tér 1/B. IV. lh. 2/1.) hirdeti ki nyertes ajánlattevıként. 

 
 
4.) Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete megállapítja, hogy 
 

� 1. rész: „Bútorok, berendezési tárgyak” vonatkozásában a tárgybeli közbeszerzési 
eljárás eredményes. 

 
� 2. rész: „Sporteszközök” vonatkozásában a tárgybeli közbeszerzési eljárás 

eredményes. 
 

� 3. rész: „Fejlesztı eszközök és játékok” vonatkozásában a tárgybeli közbeszerzési 
eljárás eredményes. 

 
 

� 4. rész: „Játszótéri eszközök” vonatkozásában a tárgybeli közbeszerzési eljárás 
eredményes. 
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5.) Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert 
az eljárással kapcsolatos további intézkedések megtételére. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
Kovács Eszter: Egyeztetve Erdıs Tamás projekt vezetıvel elmondja, hogy az összeg belefér 
a pályázati összegbe.  
 
Aros János: Tájékoztatásul elmondja, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola új 
épületének mőködtetése szépen beindult, várhatóan október végén kész lesz a mőanyag 
burkolat és a mőfüves pálya is – idıjárástól függ.  
A belváros rehabilitációs projekt következı rendes képviselı-testületi ülésen napirendre kerül, 
melyhez szükséges 43 mFt önrész az önkormányzat részérıl. 
Sürgısen dönteni szükséges a volt Esze Tamás Általános Iskola épületérıl. Az önkormányzat 
megkapta az engedélyt arra vonatkozóan, hogy a 100 mFt-ot ne kelljen visszafizetnie, viszont 
kérdéses, hogy elvégezzék-e a projektet vagy pedig értékesítsék az épületet – várja majd az 
érveket-ellenérveket az alapos döntéshez. 
Az Egészségház ügyében elmondja, kézhez kapták a vállalkozó pótmunkára vonatkozó 
kérelmét, melynek összegét nagyon magasnak ítéli, amennyiben megfelelıbb lesz az összeg, 
természetesen testület elé kerül. 
Mindenki láthatta, hogy kátyúzás folyik a városban, a szúnyogírtásból megtakarított 500 eFt 
nagyon hamar elfogyott, de remélhetıleg tudják még folytatni a munkát (Malomkıgyár út). 
 
Oláh József Csaba: A Malomkıgyár utca esetében inkább aszfaltozást javasol. A rendes 
képviselı-testületi ülésen tárgyalja majd a testület a Kommunális Szervezet 5,6 mFt-os 
igényét.  
 
 
Polgármester úr megköszönte a részvételt és az ülést 14.40 órakor bezárta. 
 
 

 
K.m.f. 

 
 
 

dr. Komáromi Éva s.k.                Aros János s.k.  
             jegyzı                  polgármester 


