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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. július 18-án 

megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. 
 
 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza hivatalos helyisége. 
 
 
Jelen vannak: Szekeres Józsefné alpolgármester, Dr. Burján Katalin, Halász Ferenc, Harmati 

László, Kovács Edina, Körösi Mihály, Nagy Sándor képviselık. 
 
Távolmaradt: Siklósi István polgármester, Barna Márton, Debreczeni Gábor, Kovács 

Lászlóné, Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselık (távolmaradásuk okát 
bejelentették). 

 
 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyzı, Szvitán Zoltán a pénzügyi osztály 

vezetıje, Borgula Péter beruházási ügyintézı, Bende-Engelhardt 
Judit megbízott közbeszerzési lebonyolító, Baksai Ágnes 
jegyzıkönyvvezetı. 

 
 
Szekeres Józsefné alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
rendkívüli ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai 
közül 7 fı jelen van.  
 
Ismertette, hogy a jegyzıkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg a jegyzı. 
 
Megköszönte, hogy rendelkezésre tudtak állni a képviselık. Ismertette, hogy a TÁMOP-5.4.9-
11/1-2012-0017 jelő „Szociális szolgáltatások hálózati együttmőködésének fejlesztése 
Mezıberény szociális ellátási területén” címő projekt megvalósításában Szervezetfejlesztési, 
szociális hálózatépítési, képzési feladat ellátása tárgyú projekt megvalósítására beérkezett 
ajánlatok bírálatát kell meg tenni a mai rendkívüli ülésen. Kérte a napirendet határozattal 
elfogadni. 
 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
315/2013.(VII.18.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el:  
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 jelő „Szociális szolgáltatások hálózati együttmőködésének 
fejlesztése Mezıberény szociális ellátási területén” címő projekt megvalósításában 
Szervezetfejlesztési, szociális hálózatépítési, képzési feladat ellátása tárgyú projekt 
megvalósítására beérkezett ajánlatok bírálata. 
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Szekeres Józsefné alpolgármester kérte Bende-Engelhardt Judit megbízott közbeszerzési 
lebonyolítót ismertesse a Közbeszerzési Bizottság döntését. 
 
 
Bende-Engelhardt Judit megbízott közbeszerzési lebonyolító közölte, a közbeszerzési 
bizottság azt a javaslatot teszi a testület felé, hogy a Consílium-Tender Kft. ajánlata, 
hiánypótlást követıen érvényes, megfelel a felhívásban és a dokumentációban, valamint a 
jogszabályokban foglaltaknak, ezért javasolják felhívni tárgyalásra az ajánlattevıt. A másik 
ajánlattevı a Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-Profit Kiemelkedıen 
Közhasznú Zrt. és a Hunniareg Pedagógiai Intézet közös ajánlattevık nem teljesítették az 
elıírt hiánypótlási kötelezettséget, így az ajánlatuk érvénytelen a Kbt. 74.§ (1)bek. e.) pontja 
alapján, ık kizárásra kerülnek az eljárásból.  
 
 
A képviselık részérıl kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
 
Szekeres Józsefné alpolgármester a Közbeszerzési Bizottság határozatát felolvasta kérte, 
annak elfogadását. 
 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
316/2013.(VII.18.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
javaslata alapján, a TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 jelő „Szociális szolgáltatások hálózati 
együttmőködésének fejlesztése Mezıberény szociális ellátási területén” címő projekt 
megvalósításában Szervezetfejlesztési, szociális hálózatépítési, képzési feladat ellátása tárgyú 
projekt megvalósítására beérkezett ajánlatok bírálata kapcsán megállapította, hogy a 
Consílium-Tender Kft. ajánlata, hiánypótlást követıen érvényes, megfelel a felhívásban, a 
dokumentációban, valamint a jogszabályokban foglaltaknak. A Bács-Szakma Szakképzés-
fejlesztési és Szervezési Non-Profit Kiemelkedıen Közhasznú Zrt. és a Hunniareg Pedagógiai 
Intézet közös ajánlattevık nem teljesítették az elıírt hiánypótlási kötelezettséget, így az 
ajánlatuk érvénytelen a Kbt. 74.§ (1)bek. e.) pontja alapján, kizárásra kerülnek az eljárásból. 
A Képviselı-testület a Consílium-Tender Kft. ajánlattevıt felhívja tárgyalásra.  
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, az alpolgármester megköszönve a jelenlétet, az ülést 
bezárta. 
 

k.m.f. 
 

            
           Szekeres Józsefné                                                                     Dr. Földesi Szabolcs 
               alpogármester                                                                            jegyzı 


