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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. július 19-én 

megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. 
 
 
Az ülés helye: Mezıberény, Városháza hivatalos helyisége. 
 
 
Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Barna Márton, 

Debreczeni Gábor, Halász Ferenc, Kovács Edina, Körösi Mihály, Nagy Sándor 
képviselık. 

 
Távolmaradt: Dr. Burján Katalin, Harmati László, 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, Beleznai Róbert 
megbízott közbeszerzési tanácsadó Baksai Ágnes 
jegyzıkönyvvezetı. 

 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a rendkívüli 
ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fıs képviselı-testület tagjai közül 8 fı jelen 
van.  
 
Jelezte, hogy a jegyzı Baksai Ágnest bízta meg a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
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 megvalósításának keretében az eljárást lezáró döntést kell meghoznia a testületnek. A 
meghívóban szerepel az érvényes ajánlattevıkkel való tárgyalás is, ez oka  
fogyottá vált, mivel nem jelentek meg a pályázók. 
 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
317/2013.(VII.19.)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 
megvalósításának keretében az eljárást lezáró döntés meghozatala. 
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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 
megvalósításának keretében az eljárást lezáró döntés meghozatala. 
 
 
Bende-Engelhardt Judit megbízott közbeszerzési lebonyolító ismertette, hogy a hiánypótlás 
határideje lejártáig a Consílium-Tender Kft. teljesítette a hiánypótlási kötelezettséget, így 
ajánlata érvényes. A másik ajánlattevı a Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési 
Non-Profit Kiemelkedıen Közhasznú Zrt. és a Hunniareg Pedagógiai Intézet közös 
ajánlattevık nem pótolták a hiányosságokat, nem tettek eleget az elıírt hiánypótlási 
kötelezettségnek. A bíráló bizottság azt a javaslatot tette a testület felé, hogy a közbeszerzési 
eljárás nyerteseként a Consílium-Tender Kft. kerüljön megnevezésre, a szerzıdés vele legyen 
megkötve. 
 
 
Siklósi István polgármester az elmondottak alapján határozathozatalt kért. 
 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
318/2013.(VII.19.)sz. határozat: 
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 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 megvalósítása pályázat keretében a Consílium-Tender 
Kft.-ét (Gyula, Harruckern tér 3. 2/10.) hirdeti ki nyertesnek.  
A Képviselı-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelıs: Siklósi István polgármester 
Határidı: intézkedésre azonnal 
 
 
Beleznai Róbert megbízott közbeszerzési tanácsadó tájékoztatásként közölte, hogy még a mai 
napon megküldik az eljárásról készült összegzést, ezek után 10 napos moratórium áll 
rendelkezésre a pályázatban részt vevık részére, hogy bármit jelezze. Július 28-ával lehet 
szerzıdést kötni a vállalkozóval. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester befejezettnek nyilvánította az ülést. Kérte a 
képviselık részvételét a további, halaszthatatlan ügyek megtárgyalására meghirdetett ülésre 
is. 
 

k.m.f. 
 
 
               Siklósi István                                                                     Dr. Földesi Szabolcs  
               polgármester                                                                           jegyzı 


