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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szeghalom  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2009. 
március 24-én tartott  r e n d k í v ü l i üléséről a Polgármesteri Hivatal 44. 
tanácskozótermében 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, 
Eitler  Gottfried,  Dr.  Farkas  Erzsébet,  Gulyás  Sándorné,  Hegyesi  Zsuzsanna, 
Kardos László, Kovács István, Kovácsné Kincses Anikó, Mikolik Judit, Nagy 
Gábor, Pákozdi Gábor, Szabó István, Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző, Nagy 
István Műszaki Iroda vezetője, Kereki Zoltán közbeszerzési referens, Gali Mária 
jegyzőkönyv-vezető

Macsári József polgármester: Köszönti a rendkívüli képviselő-testületi ülésen 
megjelent képviselőtársait, a Polgármesteri Hivatal irodavezetőit. Megállapítja, 
hogy 13 képviselő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes és az ülést 
megnyitja.  A  rendkívüli  testületi  ülés  összehívására  azért  került  sor,  mert 
egyrészt  április  1-től  megváltozik a közbeszerzési  törvény,  egyszerűsödik,  de 
egyébként szigorúbbá is válik. E miatt kell 3 közbeszerzési eljárást megindítani, 
illetve egy pályázati  anyag benyújtására  tesz  javaslatot,  amelynek elkészítési 
határideje  április  3.  Megállapítja,  hogy  a  napirendi  pontok  tárgyalásával  a 
Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek. 

1.  sz.  napirend:  Kistérségi  központok  integrált  fejlesztéséhez  kapcsolódó 
közbeszerzési eljárások megindítása
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: Ismerteti  az  előterjesztéseket,  majd  kéri  a 
napirenddel  kapcsolatos  hozzászólásokat.  Egyszerű  eljárással  a  határozati 
javaslatban  feltüntetett  ajánlattevőknek  küld  az  Önkormányzat  ajánlattételi 
felhívásokat, és a Közbeszerzési Bizottság dönt majd a benyújtott pályázatokkal 
kapcsolatban.

Gulyás Sándorné testületi tag: Nincs közelebbi cég a megyéből? Miért kell 
ilyen messziről, Budapestről hozni ajánlattevőket?
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Macsári  József  polgármester: A  tervezők  kiválasztását  illetően  az  első 
ajánlattevő az Optimál-Terv Építész Iroda Kft. szeghalmi, és a másik két cég is 
Békés megyei, nem budapesti.

Gulyás Sándorné testületi tag: Az Optimal-Terv Építész Iroda rendben van, de 
az informatikai cégekre gondol. 

Macsári  József  polgármester: Az  informatikai  eszköz  beszerzése  pályázati 
anyag a következő előterjesztés lesz. Mivel egyéb hozzászólás nincs, szavazásra 
bocsátja  az  1.  sz.  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatokat,  amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta:

H a t á r o z a t

19/2009. (III. 24.) Ökt. sz.

Szeghalom Város Önkormányzata egyszerű közbeszerzési  eljárást folytat le a 
DAOP-2207-5.1.2/A pályázati  forrás  első  fordulóján  továbbjutó,  Szeghalom 
„Sárrét  Fővárosa”  városközpont  integrált  fejlesztése  című  projekt  második 
fordulón való sikeres szerepléséhez és a megvalósítási szakaszhoz kapcsolódó 
építési  engedélyes  tervek  és  a  kiviteli  tervek  elkészíttetését  végző  tervező 
kiválasztása céljából.
Szeghalom  Város  Önkormányzata  a  Kbt.  299.  §  1.)  bekezdés  b.)  pontja 
értelmében egyidejűleg három ajánlattevőnek küld ajánlattételi felhívást, melyek 
a következők:

- OPTIMAL-TERV Építész Iroda Kft. (5520 Szeghalom, Bocskai 
u. 29.)

- L’Kofrage Kft. (5661 Újkígyós, Kossuth u. 64.)
- Ágasfa Bt. (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 7-9. B. l. ház I. e. 1.)

Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy a  Közbeszerzési  Bizottság 
közreműködésével tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket.

Határidő: Folyamatos, értelemszerű
Felelős: Macsári József polgármester, Közbeszerzési Bizottság elnöke

H a t á r o z a t

20/2009. (III. 24.) Ökt. sz.
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Szeghalom Város Önkormányzata egyszerű közbeszerzési  eljárást folytat le a 
DAOP-2207-5.1.2/A pályázati  forrás  első  fordulóján  továbbjutó,  Szeghalom 
„Sárrét  Fővárosa”  városközpont  integrált  fejlesztése  című  projekt 
megvalósítási szakaszhoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységek ellátását 
végző szakértő(k) kiválasztása céljából.

Szeghalom  Város  Önkormányzata  a  Kbt.  299.  §  l.)  bekezdés  b.)  pontja 
értelmében egyidejűleg három ajánlattevőnek küld ajánlattételi felhívást, melyek 
a következők:

- TIMÉPBER Kft. (5350 Tiszafüred, Kismuhi út 54.)
- Globe Épszer Kft. (5600 Békéscsaba, Luther u. 14.)
- V&V Kft. (5400 Mezőtúr, Rákóczi u. 2.)

Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy a  Közbeszerzési  Bizottság 
közreműködésével tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket.

Határidő: Folyamatos, értelemszerű
Felelős: Macsári József polgármester, Közbeszerzési Bizottság elnöke

2. sz. napirend: Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése és informatikai 
eszközbeszerzés  pályázat  megvalósítására  egyszerű  közbeszerzési  eljárás 
megindítása
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: Az  írásos  előterjesztésben  szereplő  ÁROP 
pályázat benyújtásáról tavaly júniusban döntött a Képviselő-testület. A pályázat 
95  %-os  támogatással  szervezetfejlesztést,  továbbá  informatikai  eszköz 
beszerzését teszi lehetővé, szoftver és hardver beszerzését. Ez utóbbi kiemelten 
fontos az Önkormányzat  szempontjából,  hiszen minden évben e feladatra 4-5 
millió forintot kell költeni, és mindez pályázati támogatással megvalósulhat. Az 
ajánlattételre felkért cégek közül a 3-ból az egyik céggel már van kapcsolata az 
Önkormányzatnak,  mivel  testületi  döntés  értemében  az  anyagot  már 
összeállította a viaD’oro Közigazgatásfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 
míg  a  másik  két  céget  interneten  keresték  meg  a  munkatársa.  Ha  van ilyen 
jellegű cég Békés megyében, akkor semmi akadálya annak, hogy 4 cég legyen 
ajánlattételre felkérve, vagy egyet kihagynak.

Gulyás Sándorné testületi tag: Szeghalmon is vannak számítástechnikai cégek, 
illetve javasolja, hogy nézzenek ilyen cégeket a megyében.

Macsári  József  polgármester: Nem  számítástechnikai  cégről  van  szó, 
kifejezetten a közigazgatási munka fejlesztése a pályázatnak a nagyobb része, 
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számítástechnikai  cég  természetesen  Szeghalmon  is  van.  Kérdezi 
képviselőtársát, hogy információi szerint van-e ilyen cég, amelyet ajánlattételre 
felkérhetnek?  Tudomása  szerint  a  kollegák  nem  találtak  helyben,  de  semmi 
akadálya, ha van ilyen Békés megyei cég, akkor azt is  meg kell  hívni,  ezzel 
nincs gond.

Gulyás Sándorné testületi tag: Nem tudja, mert nem jártas ebben a dologban, 
próbál ennek utánanézni, de biztos benne, hogy van is ilyen cég. Nem tudja, 
mert nézett utána, és nem foglalkozott vele, de nem hiszi el, hogy egész Békés 
megyében nincs ilyen cég.

Macsári  József  polgármester: Olyan  döntést  hozhatnak,  hogy  a  felsorolt 
cégek, és adott esetben egy Békés megyei cég szerepeljen a határozatban, ennek 
semmi akadálya.

Gulyás Sándorné testületi tag: Megpróbál utánanézni, nem tudja, hogy van-e, 
de feltételezi, hogy Békés megyében is vannak, akik programokat tudnak írni.

Macsári  József  polgármester: Nem  programírásról  van  szó,  itt  jogvédett 
szoftverekről  van  szó,  amelyek már  kész  programok,  erre  lenne szüksége  az 
Önkormányzatnak, és számítógépeket szeretnének vásárolni, de ez a pályázatnak 
a kisebbik része, az átvilágítás és az elméleti része a nagyobb.

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Minden nagyon szép, még a pályázatról szó 
sincs, az internetről vannak megjelölve a budapesti cégek, akiket ajánlattételre 
felkérnek. Mindenki azt tartsa szem előtt a szavazáskor, hogy ne a pártok nézetét 
vallják,  hanem  mindenki  a  sajátját.  Arról  van  szó,  hogy  ha  odaad  az 
Önkormányzat  egy  cégnek  egy  megbízást,  akkor  feltehetőleg  nyerő  lesz  a 
pályázat, és ez a lényeg.

Macsári József polgármester: Közbeszerzési  eljárás megindításáról  van szó, 
még semmi  megbízást  nem adtak oda,  erről  majd  a Közbeszerzési  Bizottság 
dönt.

Dr.  Farkas  Erzsébet  testületi  tag: Mindenki  tartsa  szem  előtt,  hogyha  a 
közbeszerzési eljárást kell megindítani, indítsák el, de ha nyer a pályázat, akkor 
legyen tájékoztatás a Mártonhegyi céggel kapcsolatban.

Dr. Farkas József alpolgármester: Arra, hogy Békés megyei, vagy nem Békés 
megyei céget kérnek fel, elmondja, hogy egy kivitelezés kapcsán 6. éve Békés 
megyeiek  jönnek  műszaki  ellenőrzésre  és  nyilvánvaló,  hogy  a  kivitelezőnek 
„muzsikálnak”  és  nem  az  Önkormányzatnak.  Erre  konkrét  példaként  a 
szeghalmi sportcsarnok épületének műszaki ellenőrzését említi. Természetesen 
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segíti az Önkormányzat a szeghalmi vállalkozókat lehetőség szerint munkával, 
de ha nincs helyi vállalkozó egy bizonyos konkrét munkára, akkor tovább kell 
keresni a megfelelő feladatra a céget.

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: A lényeg, hogy a budapesti cég internetről 
lett lenézve, és innen kezdve senki nem tud információt, de közbeszerzési eljárás 
megindításáról van szó, és oda kell figyelni.

Dr. Farkas József alpolgármester: Akinek van információja egy cégről arra 
vonatkozóan, hogy milyen munkát végez, akivel már dolgoztattak, és megfelelő 
minőséget  produkált,  akkor  hozni  kell  ezt  javaslatként.  Egyetért  azzal,  hogy 
azzal kell szerződést kötni, aki jó minőségű munkát produkál.

Macsári József polgármester: Ismételten felteszi a kérdést, megfelelő-e úgy, 
hogy 4 céget hív meg az Önkormányzat és javaslatot kér Békés megyei cégre 
vonatkozóan? 

Kardos László  testületi  tag: Az Államreform Operatív  Program pályázattal 
kapcsolatban azzal van aggálya, a pályázat jelentős része arról szól, hogy az ök-i 
dolgozóknak a tudását képzésekkel fejlesszék, a kisebb része pedig informatikai 
beszerzés lehetőségét biztosítja. Arra szeretné a figyelmet felhívni, hogy ha a 
pályázat sikeres lesz, és sikerül olyan céget találni, aki ezt lebonyolítja, akkor a 
képzéseket  illetően  valóban  a  program  valósuljon  meg  ebből  a  pályázati 
támogatásból,  nem  pedig  a  számítógép  beszerzése.  Tehát  a  Polgármesteri 
Hivatal  érintett  dolgozóinak  a  képzése,  oktatása,  tudásfejlesztése  valósuljon 
meg. Nem sok cég foglalkozott ezzel, kevés cég van, aki szervezetfejlesztéssel 
foglalkozott,  illetve  ilyen  háttérrel  rendelkezik,  tehát  hangsúlyozza,  hogy  a 
képzés a lényeg.

Dr.  Farkas  Erzsébet  testületi  tag: Aki  ismerős,  Nyíregyháza  környékén 
nézzen  körül,  hogy  milyen  oktatást  valósítottak  meg,  szintén  ilyen 
önkormányzati  szinten  idegen  nyelvű  oktatást  valósítottak  meg.  Javasolja  a 
pályázat megindítását,  nem lesz haszontalan, bár igaz, hogy még sok minden 
nincs meg, még a közigazgatási törvény sem jelent meg.

Macsári  József  polgármester: Ismételten  kérdezi  Gulyás  Sándorné 
képviselőtársától, hogy 1 napon belül tud-e javaslatot hozni.

Gulyás  Sándorné  testületi  tag: Beszél  Ákossal,  mert  neki  sok  ilyen 
számítógépes ismeretsége van, és ő is ezzel foglalkozik.

Macsári  József polgármester: Mint már említette,  nem számítógépesről  van 
szó, konkrétan az ÁROP. 1.A.2. pályázathoz kapcsolódó ajánlattételről van szó, 
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és  a  pályázati  felhívást  biztosítani  fogják  Képviselő  Asszonynak  ezzel 
kapcsolatban. Javasolja,  hogy 4 meghívott legyen és 1-2 napon belül jöjjön a 
negyedik, mert ebben a hónapban el kell indítani a közbeszerzési eljárást.
Visszatérve  az  alpolgármester  úr  által  elmondottakra,  nem  véletlen,  hogy  a 
városközpont rekonstrukció pályázatnál műszaki ellenőrként az ő általa említett 
cég nincs felkérve. 
A fentiek alapján szavazásra terjeszti a határozati javaslatban foglaltakat úgy, 
hogy  ajánlattételre  egy  negyedik  meghívott  is  legyen  a  Képviselő  Asszony 
javaslata alapján, akit 1-2 napon belül meg fog nevezni. Szavazás eredménye 
alapján  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  13  igen  szavazattal  – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

21/2009. (III. 24.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a 
Polgármesteri  Hivatal  szervezetfejlesztése  és  informatikai  eszközbeszerzés 
tárgyú pályázat megvalósítására egyszerű közbeszerzési eljárás megindításával, 
illetve elfogadja, hogy ajánlattételre

1. HRK Consulting Tanácsadó Kft. 1121 Budapest, Mártonhegyi út 20/C., 
Iroda: 1124 Budapest, Zsámbéki u. 2., Telefon: 06-1/214-6344, Telefax: 
06-1/214-6355, E-mail.: office@hrk.hu

2. iAgency Szolgáltató Kft. 1165 Budapest, Dióssy Lajos u. 20. 4. em. 52. 
fekete@interwere.hu

3. viaD’oro  Közigazgatásfejlesztési  Tanácsadó  és  Szolgáltató  Kft.  8230 
Balatonfüred,  Vajda  János  u.  33.  Web:  www.viadoro.hu e-mail: 
dianaklaudia@viadoro.hu mobil: 06-70/290-3806

legyenek felkérve.

Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy a  Közbeszerzési  Bizottság 
közreműködésével tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: Folyamatos, értelemszerű
Felelős: Macsári József polgármester, Közbeszerzési Bizottság elnöke

B e j e l e n t é s e k
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Macsári  József  polgármester: Az  Önkormányzat  szeretne  benyújtani  2 
pályázatot az Önkormányzati Minisztérium által kiírt bölcsődék és közoktatási 
intézmények  infrastrukturális  fejlesztése  pályázati  kiírásra,  bruttó  25  M 
összköltséggel, 5 M Ft önerővel tervezett beruházásra. Az elmúlt évben már volt 
ilyen pályázat, amelyre 8, 4 M Ft támogatást nyert az Önkormányzat a Fáy úti 
óvodára. Most újból nyújt be pályázatot az Önkormányzat azzal a szándékkal, 
hogy ha sikeresek lesznek a pályázatok, akkor a Fáy és a Petőfi úti óvoda fűtés- 
és melegvíz hálózat rekonstrukciója valósulhat meg, illetve a másik pályázati 
támogatással a Tildy utcai Általános Iskola, mint feladat ellátási hely épületének 
a  nyílászáró  cseréjét  tudná  megoldani  az  Önkormányzat,  a  pénzmaradvány 
tartalékalap  terhére  biztosítanák  az  önrészt  a  két  pályázathoz.  Javasolja  a 
pályázatok  benyújtását,  mivel  egyfajta  energiaracionalizálást  tudna  az 
Önkormányzat  a  saját  intézményeiben  80  %-os  támogatással  megvalósítani. 
Kéri  ezzel  kapcsolatban  képviselőtársai  hozzászólását.  Megállapítja,  hogy 
hozzászólás  nem  hangzott  el,  majd  a  pályázatok  benyújtására  vonatkozó 
határozati  javaslatokat  szavazásra  terjeszti  elő.  Szavazás  eredménye  alapján 
megállapítja, hogy a  Képviselő-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi határozatokat hozta:

H a t á r o z a t

22/2009. (III. 24.) Ökt. sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 
Önkormányzati  Minisztérium  által  kiírt  „Bölcsődék  és  közoktatási 
intézmények  infrastrukturális  fejlesztése,  valamint  közösségi  buszok 
beszerzése támogatás” pályázati forrás elnyerésére, a Napköziotthonos Óvoda 
és Bölcsőde intézmény épületeinek felújítására. Az Óvoda felújítása tartalmazza 
a  Fáy  úti,  valamint  a  Petőfi  úti  óvoda  fűtés-  és  melegvíz  hálózat 
rekonstrukcióját. A Képviselő-testület a bruttó 24.569.758,- Ft összköltséggel 
tervezett  beruházási  munkák 20 %-át,  azaz  4.913.952,-  Ft  önerőt  biztosítja  a 
2009.  évi  költségvetésében.  Az  igényelt  támogatás  mértéke:  80  %,  azaz: 
19.655.806,- Ft.

Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések 
megtételére.

Határidő: 2009. április 03. (a pályázat benyújtásának határideje)
Felelős: Macsári József polgármester

H a t á r o z a t

23/2009. (III. 24.) Ökt. sz.
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 
Önkormányzati  Minisztérium  által  kiírt  „Bölcsődék  és  közoktatási 
intézmények  infrastrukturális  fejlesztése,  valamint  közösségi  buszok 
beszerzése támogatás” pályázati forrás elnyerésére, a Tildy Zoltán Általános 
Iskola,  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  és  Egységes  Pedagógiai 
Szakszolgálat intézmény épületének felújítására. Az Általános Iskola felújítása 
magában  foglalja  a  Tildy  utcai  feladatellátási  hely  épületének  nyílászáró 
cseréjét. A Képviselő-testület a bruttó  24.842.435,- Ft összköltséggel tervezett 
beruházási munkák 20 %-át, azaz  4.968.487,- Ft  önerőt biztosítja a 2009. évi 
költségvetésében.  Az igényelt támogatás mértéke: 80 %, azaz: 19.873.948,- 
Ft.

Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések 
megtételére.

Határidő: 2009. április 03. (a pályázat benyújtásának határideje)
Felelős: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: Egyéb  napirendje  a  rendkívüli  képviselő-
testületi  ülésnek  nincs.  Kérdezi  képviselőtársait,  hogy  van-e  bejelentésük. 
Megállapítja,  hogy  több  hozzászólás,  bejelentés  nincs,  ezért  megköszöni 
mindenkinek a munkáját, és a rendkívüli testületi ülést lezárja.

Kmf.

Macsári József Dr. Oláh Ernő
 polgármester címzetes főjegyző
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