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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: a 2018.január 30-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.  
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Nagyterem 
 
Jelen vannak:  Gyói Gábor polgármester 
   Braxa Józsefné 
   Kakulya Károly 

Szitó Lajos Zoltánné 
Tényi Imre 

 
Csongrádi Ferencné és Vágner István képviselők az ülésről távolmaradtak. 

 
   
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 
Solymosi Zoltán Titesz vezető 
 
Jegyzőkönyv-vezető: Bagi Gyöngyi 
 
 
Gyói Gábor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülésen 5 fő 
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
 
 
Napirendi javaslat: 
 

1. A TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú „Szociális alapszolgáltatások 
fejlesztése Tiszasason” című pályázat közbeszerzési eljárásának véglegesítése 

2. Egyéb aktuális kérdések 
 

A napirendi pontra tett javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
10/2018.(I.30.) számú határozata 
Napirend elfogadásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. január 30-i rendkívüli 
képviselő-testületi ülés napirendjét az írásos meghívóban előterjesztett napirenddel 
elfogadta. 
 
A határozatról értesül:   
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   -  Képviselő-testület tagjai 
 
I.Napirend 
A TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
Tiszasason” című pályázat közbeszerzési eljárásának véglegesítése 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Gyói Gábor polgármester felkéri Solymosi Zoltán TITESZ vezetőt, hogy ismertesse a 
napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést. 

 

Solymosi Zoltán 

Tiszasas Községi Önkormányzat sikeresen pályázott a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 
azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” megnevezésű projekt 
megvalósítására a 2017. augusztus 03.-i keltezésű, IKT-2017-611-11-00003612 számon 
nyilvántartott Támogatási Szerződés alapján. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a 93/2017(IX.19.) számú határozatában döntött a közbeszerzési eljárás megindításáról, 
a Kbt.113.§(1) bekezdése szerinti nyílt eljárás lefolytatását kezdeményezte. Elfogadta a bíráló 
bizottság álláspontját az egybeszámításra, a becsült értékre valamint a részekre bontásra 
vonatkozó eljárásrend kiválasztására. Jóváhagyásra került a projektre vonatkozó közbeszerzési 
terv, rögzítette a beruházás forrását, elfogadta a közbeszerzés eljárási dokumentumait,az 
adatbázist illetve az összefoglaló tájékoztatást, műszaki leírást és a költségvetést. Az eljárásba 
bevonni kívánt vállalkozásoknak megküldésre került az eljárást megindító felhívás, a bíráló 
bizottság közzé tette az összefoglaló tájékoztatót, megindította a közbeszerzési eljárást. A 
közbeszerzési eljárás lebonyolításra került, azonban a meghirdetett 11db ajánlati rész 
tekintetében nem minden fejezetre érkezett ajánlat/ vagy nem érvényes ajánlat érkezett. 
Jelen projektben, a támogatási szerződés 2. mérföldkő elérésének dátuma 2018. január 31.-re 
volt tervezve az eszközök beszerzésére irányuló sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolítására 
vonatkoztatva. A tervezett mérföldkő időponti módosítását kezdeményeztük a 
projektmenedzsment bevonásával 2018. április 15.-i határnapra.  A Magyar Államkincstár a 
közbeszerzési eljárás vonatkozásában  IKT-2018-611-/1-00000882 számon nyilvántartott 
utóellenőrzési jelentést állított ki. A jelentés értelmében az 1.sz. ajánlati rész 
(konyhatechnológia) vonatkozásában feltétellel támogatható tartalmú, a 3. sz. ajánlati rész 
(rendezvény sátor), a 4.sz. ajánlati rész (pihenőkerti berendezési tárgyak, eszközök), a 8.sz. 
ajánlati rész (számítástechnikai eszközök) vonatkozásában támogató tartalmú jelentést küldött 
az Önkormányzat részére. A négy ajánlati rész tekintetében a nyertes ajánlattevőkkel meg lehet 
kötni az eszközbeszerzésekre vonatkozó szerződéseket, az érvénytelen ajánlati részek 
vonatkozásában újabb közbeszerzési eljárás indítása szükséges. 
 
Nyertes ajánlattevők, az 1.sz. közbeszerzési eljárás eredménye 
1. számú ajánlati rész: Konyhatechnológia 
Ajánlattevő:         Kappa HV Kft. 
Székhelye:            5000. Szolnok, Uszály utca 22. 
Adószáma:           14363953-2-16 
Nettó ajánlati ár:  9.896.032.- HUF 
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Szállítási időtartam mértéke: 30 nap 
 
3. számú ajánlati rész: Rendezvény sátor 
Ajánlattevő:         Szabó László Ev. 
Székhelye:           3373. Besenyőtelek, Zrínyi út 13/a 
Adószáma:          66683544-2-30 
Nettó ajánlati ár:  980.000.-HUF 
Szállítási időtartam mértéke: 15 nap 
 
 
 
 
 
4. számú ajánlati rész: Pihenőkerti berendezési tárgyak, eszközök 
Ajánlattevő:          Hajdankert Kft. 
Székhelye:            6600. Szentes, Kurca sor 4. 
Adószáma:           13297978-2-06 
Nettó ajánlati ár:  2.164.850.-HUF 
Szállítási időtartam mértéke: 30 nap 
 
8. számú ajánlati rész: Számítástechnikai eszközök 
Ajánlattevő:         Duna Elektronika Kft. 
Székhelye:           1183. Budapest, Gyömrői út 99. 
Adószáma:           12029145-2-43 
Nettó ajánlati ár:  484.090.- HUF 
Szállítási időtartam mértéke: 20 nap 
 
A 2,5,6,7,9,10,11. számú ajánlati részek tekintetében az eszközök beszerzésére kiírt 
közbeszerzési eljárás eredménytelen minősítésű, új eljárást kell megvalósítani. Képviselő-
testület felhatalmazásával a szerződések megkötését 2018. január 31.-i határnapon realizáljuk. 
Az eredménytelen ajánlati tételekre vonatkozóan új közbeszerzési eljárást kell kiírni illetve meg 
kell választani a projekt közbeszerzési bíráló bizottságát. Javaslatom a bíráló bizottság 
összetételére: 
 
Elnöke:  Dr. Hoffmann Zsolt  helyettesítő-jegyző 
Tagjai:    Harangozóné Kézsmárki Andrea  pénzügyi ügyintéző 
               Váradi Zsófia  mb. intézményvezető 
               Solymosi Zoltán intézményvezető 
               Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg a 
szükséges határozatokat. 
 
A képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
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Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
11/2018. (I.30.) számú határozata 
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
Tiszasason” megnevezésű projekt „Konyhatechnológia” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményéről 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-4.2.1-15-JN1-
2016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” 
megnevezésű projekt „Konyhatechnológia” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan, a 
Bírálóbizottság javaslatával egyetértve az alábbi döntést hozza: 
 
1. Megállapítja, hogy Kappa HV Kft. ajánlattevő ajánlata teljes körű, a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény  69. § (1) és (2) bekezdésekben elvégzett bírálat alapján a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
megfelel. A kizáró okok ellenőrzése eredményeként megállapítható, hogy nem áll a kizáró okok 
hatálya alatt, ajánlata ÉRVÉNYES. 
 
2. Az eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
 
3. Kappa HV Kft. (5000 Szolnok, Uszály u. 22.) ajánlattevőt - mint az értékelési szempontok 
szerinti értékelés eredményeként a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőt - 
nyertesként hirdeti ki. 
 
Az egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 9.896.032,- Ft, vállalási ár fedezete az elnyert támogatás. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesül:    - Képviselő-testület 
    - Gyói Gábor polgármester 
    - Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
    - Harangozóné Kézsmárki Andrea  pénzügyi vezető 
    - Solymosi Zoltán intézményvezető 
    - Kappa HV. Kft. 5000 Szolnok, Uszály u. 22. 
    - Bakos László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
    - Irattár 
 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
12/2018. (I.30.) számú határozata 
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
Tiszasason” megnevezésű projekt „Rendezvény sátor” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményéről 
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Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-4.2.1-15-JN1-
2016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” 
megnevezésű projekt „Rendezvény sátor” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan, a 
Bírálóbizottság javaslatával egyetértve az alábbi döntést hozza: 
 
1. Megállapítja, hogy Szabó László ev. ajánlattevő ajánlata teljes körű, a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény  69. § (1) és (2) bekezdésekben elvégzett bírálat alapján a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
megfelel. A kizáró okok ellenőrzése eredményeként megállapítható, hogy nem áll a kizáró okok 
hatálya alatt, ajánlata ÉRVÉNYES. 
 
2. Az eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
 
3. Szabó László ev. (3373 Besenyőtelek, Zrínyi u. 13/a.) ajánlattevőt - mint az értékelési 
szempontok szerinti értékelés eredményeként a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő 
ajánlattevőt - nyertesként hirdeti ki. 
 
Az egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 980.000,- Ft, vállalási ár fedezete az elnyert támogatás. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesül:    - Képviselő-testület 
    - Gyói Gábor polgármester 
    - Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
    - Harangozóné Kézsmárki Andrea  pénzügyi vezető 
    - Solymosi Zoltán intézményvezető 
    - Szabó László ev. 3373 Besenyőtelek, Zrínyi u. 13/a. 
    - Bakos László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
    - Irattár 
 
 

Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
13/2018. (I.30.) számú határozata 
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
Tiszasason” megnevezésű projekt „Pihenőkerti berendezési tárgyak, eszközök” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményéről 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-4.2.1-15-JN1-
2016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” 
megnevezésű projekt „Pihenőkerti berendezési tárgyak, eszközök” tárgyú közbeszerzési 
eljárással kapcsolatosan, a Bírálóbizottság javaslatával egyetértve az alábbi döntést hozza: 
 
1. Megállapítja, hogy a Hajdankert Kft. ajánlattevő ajánlata teljes körű, a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény  69. § (1) és (2) bekezdésekben elvégzett bírálat alapján a 
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közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
megfelel. A kizáró okok ellenőrzése eredményeként megállapítható, hogy nem áll a kizáró okok 
hatálya alatt, ajánlata ÉRVÉNYES. 
 
2. Az eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
 
3. Hajdankert Kft. (6600 Szentes, Kurca sor 4.) ajánlattevőt - mint az értékelési szempontok 
szerinti értékelés eredményeként a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőt - 
nyertesként hirdeti ki. 
 
Az egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 2.164.850,- Ft, vállalási ár fedezete az elnyert támogatás. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Erről értesül:    - Képviselő-testület 
    - Gyói Gábor polgármester 
    - Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
    - Harangozóné Kézsmárki Andrea  pénzügyi vezető 
    - Solymosi Zoltán intézményvezető 
    - Hajdankert Kft. 6600 Szentes, Kurca sor 4.  
    - Bakos László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
    - Irattár 
 

Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
14/2018. (I.30.) számú határozata 
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
Tiszasason” megnevezésű projekt „Számítástechnikai eszközök” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményéről 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-4.2.1-15-JN1-
2016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” 
megnevezésű projekt „Számítástechnikai eszközök” tárgyú közbeszerzési eljárással 
kapcsolatosan, a Bírálóbizottság javaslatával egyetértve az alábbi döntést hozza: 
 
1. Megállapítja, hogy a Duna Elektronika Kft. ajánlattevő ajánlata teljes körű, a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény  69. § (1) és (2) bekezdésekben elvégzett 
bírálat alapján a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek megfelel. A kizáró okok ellenőrzése eredményeként megállapítható, hogy nem áll 
a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata ÉRVÉNYES. 
 
2. Az eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
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3. Duna Elektronika Kft. (1183 Budapest, Gyömrői u. 99.) ajánlattevőt - mint az értékelési 
szempontok szerinti értékelés eredményeként a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő 
ajánlattevőt - nyertesként hirdeti ki. 
 
Az egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 484.090,- Ft, vállalási ár fedezete az elnyert támogatás. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Erről értesül:    - Képviselő-testület 
    - Gyói Gábor polgármester 
    - Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
    - Harangozóné Kézsmárki Andrea  pénzügyi vezető 
    - Solymosi Zoltán intézményvezető 
    - Duna Elektronika Kft. 1183 Budapest, Gyömrői u. 99. 
    - Bakos László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
    - Irattár 
 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
15/2018. (I.30.) számú  határozata 
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
Tiszasason” megnevezésű projekt közbeszerzési eljárás ajánlati részeinek 
eredménytelenné nyilvánításáról 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 
azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” megnevezésű projekt 
közbeszerzési eljárásának az alábbi ajánlati részeit (eljárásait) eredménytelenné nyilvánítja: 
 
2.   ajánlati rész: Konyha épületgépészeti eszközei 
5.   ajánlati rész: Intézményi bútorok, berendezési tárgyak 
6.   ajánlati rész: Egészségügyi eszközök 
7.   ajánlati rész: Elektrotechnikai eszközök 
9.   ajánlati rész: Irodai felszerelési tárgyak 
10. ajánlati rész: Gépjármű beszerzés 
11. ajánlati rész: Gépjármű alkalmassá tétele ételszállításra 
 
 
 
Erről értesül:    - Képviselő-testület 
    - Gyói Gábor polgármester 
    - Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
    - Harangozóné Kézsmárki Andrea  pénzügyi vezető 
    - Solymosi Zoltán intézményvezető 
    - Bakos László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
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    - eljárással érintettek 
    - Irattár 
 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
16/2018. (I.30.) számú határozata 
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
Tiszasason” megnevezésű projekt közbeszerzési eljárás ajánlati részeinek ismételt 
megindításáról 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 
azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” megnevezésű projekt 
alábbi ajánlati részei (eljárásai) vonatkozásában ismételten megindítja a nyílt közbeszerzési 
eljárásokat : 
 
2.   ajánlati rész: Konyha épületgépészeti eszközei 
5.   ajánlati rész: Intézményi bútorok, berendezési tárgyak 
6.   ajánlati rész: Egészségügyi eszközök 
7.   ajánlati rész: Elektrotechnikai eszközök 
9.   ajánlati rész: Irodai felszerelési tárgyak 
10. ajánlati rész: Gépjármű beszerzés 
11. ajánlati rész: Gépjármű alkalmassá tétele ételszállításra 
 
 
 
Erről értesül:    - Képviselő-testület 
    - Gyói Gábor polgármester 
    - Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
    - Harangozóné Kézsmárki Andrea  pénzügyi vezető 
    - Solymosi Zoltán intézményvezető 
    - Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
    - Irattár 
 

 

 

Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Gyói Gábor polgármester az ülést bezárta. 

 

Kmf. 

 

……………………………..     ……………………………….. 
        Gyói Gábor            Dr Hoffmann Zsolt 
       polgármester            helyettesítő jegyző 


