
 

 

JEGYZİKÖNYV 

 

RENDKÍVÜLI 
NYÍLT 

 

 

 

 

KISZOMBOR 

2011. április 19. 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19. 
napján 16 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. 
 
 
 
 
NAPIREND: 
1. Döntési javaslat – döntések közbeszerzési eljárásokban.  

- TIOP – „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György Általános 
Iskolában” tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás. 

- Döntés a Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztéséhez kapcsolódó 
közbeszerzési eljárásban.  
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Jegyzıkönyv 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19. 
napján 16 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.  
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Szegvári Ernıné polgármester, Bacsa György alpolgármester, Balázs Zoltán, 
Börcsökné Balázs Márta, Gazsi Gábor, Szekeres Krisztián, Szirbik Imre 
 
Összesen: 7 fı 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Kárpáti Tibor jegyzı, Dr. Szıllısi Béla közbeszerzési 
szakértı, Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselı-testület tagjait, jegyzı 
urat! Megállapítom, hogy a képviselı-testület határozatképes számban jelen van, az ülést 
megnyitom. Javaslatot teszek a napirendre, a meghívó szerint. Van-e más javaslat? 
Amennyiben nincs, aki egyetért a napirenddel, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 117/2011. számú határozatát 
 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 
117/2011.(IV. 19.) KNÖT. h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. április 19-i 
rendkívüli nyilvános testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
NAPIRENDEK: 
16.00 

1. Döntési javaslat – döntések közbeszerzési eljárásokban.  
- TIOP – „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György Általános 

Iskolában” tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás. 
- Döntés a Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztéséhez kapcsolódó 

közbeszerzési eljárásban.  
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
1. Napirend 
Döntési javaslat – döntések közbeszerzési eljárásokban. 
- Május elsejei rendezvény 
Elıadók: Szegvári Ernıné      Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
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/Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 3. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A Május elsejei rendezvénnyel kapcsolatos elıterjesztéssel 
kezdjük munkánkat. Május elsején külön rendezvény nem lesz, hanem a Vályogos-tó partján 
lenne egy horgászverseny. Kérdés, észrevétel, vélemény? Aki egyetért az elıterjesztésben 
foglaltakkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 118/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Május elsejei rendezvény 
 
118/2011.(IV. 19.) KNÖT. h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a május elsejei 
rendezvény tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2011-ben a május elsejei 
rendezvényt nem tartja meg, tekintettel arra, hogy a majális eddigi helyszínén parkkialakítás 
történt, továbbá, hogy a majálist követı nap munkanap, illetve arra, hogy az utóbbi években 
nagyon mérsékelt volt az érdeklıdés, valamint arra, hogy ezen napon rendezi meg a 
Kiszombori Sporthorgász Egyesület a Vályogos bajnoka elnevezéső horgászversenyét. 
 
A határozatról értesül: 

- Nagy Lırinc mővelıdésszervezı 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 
 
- Döntés a Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztéséhez kapcsolódó 
közbeszerzési eljárásban 
Elıadók: Szegvári Ernıné      Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és az összegzés az ajánlatok elbírálásáról a jegyzıkönyv 4. 
számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Döntés a Sportcsarnok komplex energiatakarékossági 
fejlesztéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásban. Köszöntöm Dr. Szıllısi Bélát. Elkészült 
az összegzés, kérném, tájékoztassa a képviselı-testületet. 
 
Dr. Szıllısi Béla közbeszerzési szakértı: Tisztelettel köszöntöm a testületet! A testület 
döntésének megfelelıen nyílt eljárás került kiírásra a Sportcsarnok beruházásával 
kapcsolatosan. Azért nyílt eljárás, hogy legyen garanciális biztosíték kikötésére lehetıség. 
Nyílt eljárás során 7 ajánlattevı tett ajánlatot, ebbıl a 7 ajánlattevıbıl többnek kellett 
hiánypótlást küldeni, 2 ajánlattevı nem adott megfelelı hiánypótlást, ezért javasoljuk az 
eljárásból történı kizárásukat. Errıl a képviselı-testületnek döntést kell hozni. A következı 
megmaradó 5 érvényes ajánlat közül mindegyik belefér a rendelkezésre álló keretbe, de 
alapvetıen a kiírt bírálati szempontok alapján a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás 
alapján kell dönteni. Ez alapján a legjobb ajánlatot a Miksi Bau Kft. tette az önkormányzat 
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számára. A második legjobb ajánlattevı a Partiskum – Bau Kft. Miután annyira közel vannak 
az összegek, azt a javaslatot fogalmaztuk meg a Bíráló Bizottságban, hogy elsı és második 
helyezett is kerüljön kihirdetésre. Azt javasoljuk, hogy a Miksi Bau Kft., és a Partiskum-Bau 
Kft. kerüljön kihirdetésre. Annyit tudni kell az ajánlatokról, hogy a festési munkák benne 
vannak, az, hogy el tudjuk-e számolni a pályázatban, az még külön kérdés. A sportpadló 
kérdése, ami még fel fog merülni esetlegesen. A sportpadló bevédését költség elıirányzatként 
belerakattuk, maga a pályának a felfestését még nem tudjuk, belefér-e. 
 
Szirbik Imre képviselı: A hőtés az csak egy lehetıség? Most nem akarjuk csinálni?  
 
Dr. Szıllısi Béla közbeszerzési szakértı: Az ajánlattételi felhívásban nem volt benne. Az 
önkormányzatnak plusz 10 millió Ft-ot kellene biztosítania. A testület bármiben dönthet. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A hőtés költségét 100 %-ban hozzá kellene tenni. Nem 
tudjuk kompenzálni, mert a hőtés nem volt része a pályázatnak. Valamennyi légcsere benne 
van. 
 
Dr. Szıllısi Béla közbeszerzési szakértı: Maga a Sportcsarnoknak a szellıztetése kiépítésre 
kerül, kezelt levegı kerül az épületbe. Le lesz hıszigetelve az épület, ki lesznek cserélve a 
nyílászárók, valószínő a belsı hımérséklete a csarnoknak nyáron és télen is sokkal 
elviselhetıbb lesz. A szellızés során is kap egy bizonyos mértékő kezelt levegıt, magyarul 
nem 40 ˚C-os levegıt fognak befújni nyáron, hanem hőtött levegıt, de az nem ugyanaz, mint 
a klíma.  
 
Börcsökné Balázs Márta képviselı: Referencia munkákat kellett a pályázathoz benyújtani?  
 
Dr. Szıllısi Béla közbeszerzési szakértı: Eleve írtunk ki. A Miksi Bau Kft. épületipari 
kivitelezéssel foglalkozó cég, Szegeden dolgoztak, személyesen még nem találkoztam a 
munkájukkal. A kiírt kazán típusán sem változtattak. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Volt, aki váltott. Átnézte a gépész mőszaki ellenır és volt, 
aki váltott, a DOMI Épületgépészeti Kft. is egy másik gyártmányt tett bele.  
 
Dr. Szıllısi Béla közbeszerzési szakértı: A közbeszerzési törvény nem engedi meg, hogy 
márka típust határozzunk meg, csak teljesítményt. Azt mondtuk, hogy amennyiben nem 
nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy bármit is váltani kívánna, akkor azt tekintjük 
megajánlottnak, ami benne volt a költségvetésben.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Tartalékkeret van a szerzıdésben? 
 
Dr. Szıllısi Béla közbeszerzési szakértı: A szerzıdésben van 5 %. A tartalékkeret is benne 
van a rendelkezésre álló forrásban. Külön forrásról nem kell dönteni.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: Az a javaslat, hogy a két legjobb ajánlatot adó legyen 
kihirdetve, illetve dönteni kell arról, hogy a Bendegúz 95. Kft.-t és az ENTA 2000 Szolgáltató 
Kft.-t kizárjuk az eljárásból. Tisztelt Képviselı-testület! Elıször arról fogunk dönteni, hogy 
érvénytelen a Bendegúz 95. Kft.-nek és az ENTA 2000 Szolgáltató Kft.-nek az ajánlata és 
ezért érvénytelenség miatt ebbıl az eljárásból kizárjuk, aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
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A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 119/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztéséhez kapcsolódó közbeszerzési 
eljárás 
 
119/2011.(IV. 19.) KNÖT. h 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint ajánlatkérı (a 
továbbiakban: ajánlatkérı) a Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztéséhez 
kapcsolódó közbeszerzési eljárással kapcsolatban – figyelemmel a közbeszerzésekrıl szóló, 
módosított 2003. évi CXXIX. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglaltakra, valamint a 
Bíráló Bizottság javaslatára - az alábbiak szerint határoz: 
 
Az ajánlatkérı megállapítja, hogy a Bendegúz 95. Kft. (6781 Domaszék, Tanya 1005/M), 
valamint az ENTA 2000 Szolgáltató Kft. (6771 Szeged, Makai út 52/a.) ajánlata a Kbt. 88. § 
(1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlatban szereplı hiányt a hiánypótlási 
felhívásban megadott határidıig nem pótolta, ezért az eljárásból kizárja.  
 
A határozatról értesül:  

- Ajánlattevık – eredményhirdetés útján 
- Dr. Szıllısi Béla hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy elsı helyen a Miksi Bau Kft.-t, 
második helyen a Partiskum – Bau Kft.-t hirdessük ki nyertes ajánlattevınek, kérem, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 120/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Döntés a Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztéséhez kapcsolódó 
közbeszerzési eljárásban 
 
120/2011.(IV. 19.) KNÖT. h 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint ajánlatkérı (a 
továbbiakban: ajánlatkérı) a Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztéséhez 
kapcsolódó közbeszerzési eljárással kapcsolatban – figyelemmel a közbeszerzésekrıl szóló, 
módosított 2003. évi CXXIX. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglaltakra, valamint a 
Bíráló Bizottság javaslatára - az alábbiak szerint határoz: 
 
1. Az ajánlatkérı megállapítja, hogy a Sportcsarnok komplex energiatakarékossági 
fejlesztéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevı:  

Miksi Bau Kft. 
(képviseli: Miksi István ügyvezetı) 
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(cím: 6791 Szeged, Széksósi út 7.) 
 
tekintettel arra, hogy az ajánlattételi felhívásra 7 ajánlat, azok közül 5 érvényes ajánlat 
érkezett és a beérkezett érvényes ajánlatok közül a Miksi Bau Kft. (6791 Szeged, Széksósi út 
7.) által benyújtott ajánlat a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás az alábbiak szerint: 
ajánlati ár 37.632.851,- Ft + Áfa, összesen 47.041.064,- Ft és megfelel a felhívásban rögzített 
tartalmi és formai követelményeknek.  
Tartalma az ajánlatkérı részérıl elfogadható és az ajánlattevı alkalmas a teljesítésre.  
 
2. Az ajánlatkérı megállapítja, hogy a Sportcsarnok komplex energiatakarékossági 
fejlesztéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásban a Partiskum-Bau Kft. (képviseli: Jáhny 
Balázs ügyvezetı, 6722 Szeged, Gogol u. 7.) a második legalacsonyabb összegő 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette az alábbiak szerint: 
Ajánlati ár: 38.000.000,- Ft + Áfa, összesen 47.500.000,- Ft és megfelel a felhívásban 
rögzített tartalmi és formai követelményeknek. 
 
3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az opciós tételt nem 
kívánja lehívni, az nem kerül megrendelésre. 
 
4. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az ajánlatok elbírálásáról 
szóló összegzést a határozat mellékletét képezı tartalommal elfogadja. 
 
5. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Szegvári 
Ernıné polgármestert a nyertes ajánlattevıvel - a nyertes visszalépése esetén a következı 
legkedvezıbb ajánlatot tevınek minısített ajánlattevıvel - kötendı szerzıdés aláírására. 
 
A határozatról értesül:  

- Ajánlattevık – eredményhirdetés útján 
- Dr. Szıllısi Béla hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
- „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György Általános 
Iskolában” tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
Elıadók: Szegvári Ernıné      Dr. Kárpáti Tibor 
      polgármester      jegyzı 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslatok és az ajánlati felhívás a jegyzıkönyv 5. számú melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa 
György Általános Iskolában” tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás. Egyszerő 
hirdetmény közzététele nélküli általános, egyszerő közbeszerzési eljárást indítunk el. Kérem, 
hogy Dr. Szıllısi Béla, az ajánlati felhívásról tájékoztassa a képviselı-testületet.  
 
Dr. Szıllısi Béla közbeszerzési szakértı: Maga a beszerzés tárgya 15 db iskolai PC csomag, 
9 db tantermi csomag, 2 db wifi a két épülethez, 1 szerver alkalmazás és egy hozzákapcsolódó 
szoftver, valamint 2 oktatás. A beszerzésre kerülı eszközök tételes leírását a kiosztott anyag 
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tartalmazza és a kért opciókat is. A szállítható berendezésekre kötelezı vállalásként 36 hónap 
jótállást írtunk elı, amirıl úgy gondoltuk, elvárható. Szállítási határidı a szerzıdéskötéstıl 
számított 30 nap. Két iskolaépületbe kell ezeket a berendezéseket leszállítani, beüzemelni. 
Alapvetıen az eljárás menete a következı: egyrészt kérünk referenciákat legalább 10 db 
interaktív táblára és 1 db olyan szállítási szerzıdést, ahol egy intézményben legalább 2 
tanteremben van vagy volt, valamint kérjük a 2009-es üzleti évnek a beszámolóját. Az 
ajánlattételi határidıre május 12. 830-t jelöltük meg azzal, hogy magát az ajánlatot április 27-
én küldjük ki. Azért április 27-én, mert szeretnénk véglegesíteni a szerzıdés pontos tartalmát. 
Május 20-án lenne eredményhirdetés, 19-én rendkívüli testületi ülésen lenne döntés. A 
szerzıdéskötés tervezett idıpontja május 31. lenne, június végén be lehetne szerelni a 
táblákat. Az elszámolásoknak augusztus végéig kell, hogy megtörténjenek. A földeáki 
információk alapján azt beszéltük Dávid Gáborral, hogy magasabb mőszaki tartalomra írjuk 
ki magát az alap ajánlatot is, és még jelölünk meg opciókat, amely opciókra lehet ajánlatot 
tenni úgy, hogy a testület maximálisan ki tudja használni majd a rendelkezésre álló forrásait. 
Földeákon úgy jártak, hogy meghirdették alapra magát az eszköz tendert és a beérkezett 
ajánlatok elbírálását követıen maradt egy kis pénz. Ezért találtuk ki ezt a tendereztetési 
technikát, hogy opciót jelölünk meg. Ez a javaslatunk. Az opciókat közbeszerzési oldalról is 
pontosan meg kell fogalmazni. 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Balázs Zoltán képviselı: Olyan lesz ez a rendszer, mint a Kálvin téri iskoláé?  
 
Dávid Gábor informatikus: A cél az. Gyakorlatilag úgy mőködik, mintha a számítógép 
billentyőzete elıtt ülne és dolgozna, nagyban ki van vetítve, maga a kezelı felület a tábla. Az 
érintıképernyın kézzel, tollal, akármilyen eszközzel, ami nem vágja szét, vezérelhetı a 
számítógép.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: A pályázati felhívásban benne van 4 órás oktatás a 
pedagógusok számára. Az 1. számú határozati javaslatban döntünk arról, hogy a 
közbeszerzési eljárást megindítjuk és javaslatunk alapján a Balázs-Diák Kft.-nek, a High 
Media Kft.-nek, az Albacomp IT Zrt.-nek, a STIEFEL EUROCART Kft.-nek és a TG 
Computer Bt.-nek küldenénk meg az ajánlati felhívást. Ezek a cégek már kerestek bennünket, 
ezért javasoljuk. Egyéb javaslat? Aki egyetért azzal, hogy a közbeszerzési eljárást indítsuk 
meg, és felsorolt cégeknek küldjük meg az ajánlati felhívást, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 121/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György Általános 
Iskolában” tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása 
 
121/2011.(IV. 19.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az 
„Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György Általános Iskolában” 
tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló 
2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. § (4) bekezdés szerinti hirdetmény 
közzététele nélküli általános egyszerő közbeszerzési eljárást indít, amelynek  
tárgya: Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György Általános 
Iskolában, 
becsült értéke: nettó 8,2 millió Ft (a Kbt. 35. §-a és 40. § (2) bekezdése alapján). 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az ajánlati felhívást az alábbi 
ajánlattevık részére küldi meg:  
- Balázs-Diák Kft. (1043 Budapest, Csányi László u. 34.), 
- High Media Kft. (1202 Budapest, Lázár u. 39/A.), 
- Albacomp IT Zrt. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.), 
- STIEFEL EUROCART Kft. (1155 Budapest, Kolzsvár u. 13.), 
- TG Computer Bt. (6900 Makó, Csanád vezér tér 25.). 
 
A határozatról értesül:  

- SZMI Mérnöki Iroda Kft-t  
  (6726 Szeged, Fı fasor u. 82/A., képviselı: Dr. Szıllısi Béla ügyvezetı) 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Javaslom a Bíráló Bizottság tagjainak Dr. Szıllısi Bélát, 
Szabóné Tamás Juliannát és Dávid Gábort. Egyéb javaslat? Aki egyetért a 2. számú határozati 
javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 122/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Eseti felelısségi rend meghatározása az „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a 
kiszombori Dózsa György Általános Iskolában” tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzési 
eljárásban 
 
122/2011.(IV. 19.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az 
„Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György Általános Iskolában” 
tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 121/2011.(IV. 19.) KNÖT 
határozatával a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
251. § (4) bekezdés szerinti hirdetmény közzététele nélküli általános egyszerő közbeszerzési 
eljárás megindításáról döntött, amelynek  
tárgya: Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György Általános 
Iskolában, 
becsült értéke: nettó 8,2 millió Ft (a Kbt. 35. §-a és 40. § (2) bekezdése alapján). 
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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a fenti tárgyú közbeszerzési 
eljárásban a Kbt. 6. § (1) bekezdése, valamint 8. § (1)–(3) bekezdése, valamint Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata alapján az eseti felelısségi rendet az 
alábbiak szerint határozza meg: 

- a Bíráló Bizottság tagjai: Dr. Szıllısi Béla közbeszerzési szakértı,  
     Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı, 
     Dávid Gábor informatikus 

- döntést hozó: Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 
- szerzıdéskötésre jogosult: Szegvári Ernıné polgármester 

 
A határozatról értesül:  

- Dr. Szıllısi Béla közbeszerzési szakértı 
- Szabóné Tamás Julianna közgazdasági csoportvezetı 
- Dávid Gábor informatikus 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A 3. számú határozati javaslatban az ajánlati felhívást kellene 
elfogadni, amelyet Dr. Szıllısi Béla ismertetett a határidıkkel. Ha ezzel kapcsolatban nincs a 
testületnek kiegészítése, akkor javaslom az ajánlati felhívás elfogadását. Aki egyetért a 3. 
számú határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület egyetértett, és 7 igen szavazattal meghozta 123/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Ajánlati felhívás az „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa 
György Általános Iskolában” tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásban 
 
123/2011.(IV. 19.) KNÖT h. 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az 
„Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György Általános Iskolában” 
tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 121/2011.(IV. 19.) KNÖT 
határozatával a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
251. § (4) bekezdés szerinti hirdetmény közzététele nélküli általános egyszerő közbeszerzési 
eljárás megindításáról döntött, amelynek  
tárgya: Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György Általános 
Iskolában, 
becsült értéke: nettó 8,2 millió Ft (a Kbt. 35. §-a és 40. § (2) bekezdése alapján). 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a fenti tárgyú közbeszerzési 
eljárásban az SZMI Mérnöki Iroda Kft. (6726 Szeged, Fı fasor u. 82/A., képviselı: Dr. 
Szıllısi Béla ügyvezetı) által elkészített Ajánlati felhívással a mellékelt tartalom szerint 
egyetért. 
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Az Ajánlati felhívás a jelen határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 

- SZMI Mérnöki Iroda Kft-t 6726 Szeged, Fı fasor u. 82/A.  
  (képviselı: Dr. Szıllısi Béla ügyvezetı) 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Köszönöm a megjelenést, a mai rendkívüli testületi ülést 
bezárom. 
 

Kmf. 
 
Szegvári Ernıné        Dr. Kárpáti Tibor 
  polgármester         jegyzı 
 


