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J e g y z ı k ö n y v 
 
 
Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. május 21-én 

tartott rendkívüli ülésén.  
 
Jelen vannak:  Sikora Attila    alpolgármester  

Egyed Attila 
Hajdu Imre 
Jarecsni János László  
Kiss Csaba  
Oláh József Csaba 
Saláta László Mihály 
Szvitankó Tamás   
Zérczi László   képviselık  
 

   Dankóné Gál Terézia  jegyzıi irodavezetı 
 
Meghívott:  Erdıs Tamás projektmenedzser, dr. Szebényi Tibor tanácsos.  
 
Megjegyzés: Aros János polgármester és Szabó András képviselı nincs jelen.  
 

Az ülésrıl vágóképeket készít a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit 
Kft.  

 
Napirend elıtt : 
 
Sikora Attila : Köszönti a Képviselı-testület tagjait és a megjelent vendégeket. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy a rendkívüli ülés 9 fıvel határozatképes. Polgármester úr 
távollétében ı vezeti az ülést. Javasolja a meghívóban szereplı napirend tárgyalását, mely 
határidı betartása miatt sürgıs. 
Kérdezi, hogy a napirendi pontok tárgyalására vonatkozóan van-e egyéb javaslat. Más javaslat 
nem lévén kéri a testület döntését a napirend elfogadásáról.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 9 fı.  
 
A Képviselı-testület az alábbi napirend tárgyalását 9 igen szavazattal – egyhangúlag – 
elfogadta:   
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Napirend: 
 

1. Elıterjesztés az „Esze Tamás általános iskola átalakítása, bıvítése és 
akadálymentesítése” elnevezéső hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 
közbeszerzési eljárásban a beérkezett ajánlatok bírálatáról  
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

 
Napirend tárgyalása: 

 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés az „Esze Tamás általános iskola átalakítása, bıvítése és 
akadálymentesítése” elnevezéső hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 
közbeszerzési eljárásban a beérkezett ajánlatok bírálatáról  
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
Sikora Attila : Korábban a Képviselı-testület a volt Esze Tamás Általános Iskola felújítása 
mellett döntött, melynek közbeszerzési eljárása lezajlott. Kéri Erdıs Tamás 
projektmenedzsert, adjon rövid tájékoztatást. 
 
Erdıs Tamás: A testület a részvételi szakaszról már döntött, most az ajánlattételi szakasz 
következik. A négy ajánlattevı közül valamennyien megtették az árazott ajánlatukat. A mai 
napon a testület az ajánlatok érvényességérıl kell, hogy döntsön. A felkért közbeszerzési 
szakértı az ajánlatok értékelését elvégezte és javasolja, hogy az ajánlatokat minısítse 
érvényesnek a Képviselı-testület. A tárgyalásra csütörtökön kerül sor, valószínőleg egy 
tárgyalással le lehet zárni a közbeszerzési eljárást. A pénteki testületi ülést követı két héten 
belül újra kell döntést hoznia a testületnek a tárgyalások lezártakor.  
 
Hajdu Imre : A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és javasolja 
elfogadásra a Képviselı-testületnek. 
 
Egyed Attila: Kérdése, van-e reális esélye annak, hogy belefér az önkormányzat az általa 
megfinanszírozható körbe? 
 
Erdıs Tamás: Csak annak van esélye, hisz a testület saját forrást ehhez a projekthez nem 
kíván hozzátenni. A rendelkezésre álló 196 mFt nettó építési beruházási értéken belül kell 
ajánlattevıt találni.  
 
Sikora Attila : Más hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a határozati-javaslatról, 
melyet ismertet. Mivel közbeszerzésrıl van szó, név szerinti szavazásra van szükség.  
Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, név szerint 
nyilvánítson véleményt.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 9 fı.  
 
Dankóné Gál Terézia jegyzıi irodavezetı ABC sorrendben kéri a képviselık szavazatát.  
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Sikora Attila : Kihirdeti a szavazás eredményét.  
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta:  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

131/2012. (V. 21.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

az „Esze Tamás általános iskola átalakítása, bıvítése és akadálymentesítése” elnevezéső 
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a beérkezett 

ajánlatok Kbt. 93. § (2) bekezdése alapján történı bírálatáról 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgybani elıterjesztést megtárgyalta 
és a következı határozatot hozta: 
 
 
1.) A Képviselı-testület a tárgybani közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a felkért 
közbeszerzési szakértı, a K&Z Horizontál Kft. (6000 Kecskemét, Szövetség tér 5.), a 
beérkezett ajánlatok értékelését elvégezte. 
 
2.) A Képviselı-testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján: 
 

� az Épszer Építı és Szerelıipari Zrt. (3950 Sárospatak, Eötvös u. 11.) 
� a Nyír-Flop-Holding Kft. (4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119/a) 
� a Karakter 95 Építı és Szakipari Kft. (4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.) 
� az EnerGas Kft. (2318 Szigetszentmiklós, Vasút u. 1.) 

 
ajánlatát érvényesnek minısíti. 
 
3.) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárással kapcsolatos további 
intézkedések megtételére. 
 
Felelıs: polgármester 
Határidı: azonnal 
 

 
A név szerinti szavazás eredménye a jegyzıkönyv mellékletét képezi.  
 
Alpolgármester úr megköszönte a részvételt és a rendkívüli ülést 14.00 órakor bezárta. 

 
K.m.f. 

 
A jegyzı távollétében:         A polgármester távollétében: 
 
Dankóné Gál Terézia s.k.                                             Sikora Attila s.k. 
     jegyzıi irodavezetı              alpolgármester 


