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Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 1. napján 
megtartott r e n d k í v ü l i üléséről, a Városi Polgármesteri Hivatal 44. sz. tanácskozótermében

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Bartis Márton, Eitler 
Gottfried, Dr. Farkas Erzsébet, Farkas Zoltán, Gajda Mihály, Hegyesi Zsuzsanna, Kardos László, 
Kovács István, Mester Csaba, Nagy Gábor, Pákozdi Gábor, Szabó István, önkormányzati 
képviselők, Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, a Polgármesteri 
Hivatal irodavezetői, valamint a napirendi pontokkal érintettek, és Gali Mária jegyzőkönyv-vezető

 

Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a rendkívüli képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a napirendi pontokat, amelynek tárgyalásával a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag 
egyetértettek.

 

Napirend: 1./ Útépítési pályázatok elbírálása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az Önkormányzat megbízásából a KÖVITE PLUSZ Kft. ajánlati 
felhívást tett közé a Szeghalmon lévő 8 utca aszfalt burkolattal történő lefedése beruházásra. Az 
ajánlatok benyújtási határideje, illetve a borítékbontás ideje 2007. szeptember 24-én volt.  A 
határidőig 6 ajánlat érkezett az előterjesztés szerint, amelyeket tartalmi és formai szempontból a 
bonyolító megvizsgált. A Közbeszerzési Bizottság értékelése alapján a SWITELKY Építőipari Kft.-
nek az ajánlata a legkedvezőbb, a legalacsonyabb árajánlattal, és javasolja Képviselő-testületnek, 
hogy a határozati javaslatban foglaltakkal értsen egyet. Kéri képviselőtársait, hogy az 
előterjesztéssel kapcsolatban mondják el véleményüket, észrevételüket.



 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: A nyertesnek javasolt budapesti székhelyű SWIETESKY Építő és 
Szerelő Zrt. bejegyzett cég-e, tud-e róla valamint az Önkormányzat? A cégnek a munkaerők 
folyamatos kihasználása miatt olcsóbb az árajánlata a többi ajánlattevővel szemben. A pályázati 
támogatás, illetve önkormányzati saját erő felhasználását illetően mindannyian felelősséggel 
tartoznak, ezért mindenképpen körültekintően kell dönteniük a nyertes kiválasztásában.

 

Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Van-e szeghalmi kötődése a cégnek a térségben?

 

Gajda Mihály testületi tag: Kérdése arra vonatkozik, hogy mennyi az értékelés szerinti 2. 
helyezettnek az árajánlata. Tanácsolja, hogy a határozatba kerüljön bele a 2. helyezett is, ezt 
célszerű megtenni a biztonság kedvéért.

 

Macsári József polgármester: A Switelsky Építőipari Kft. 43 M Ft-os árajánlata (35.750.000,- Ft + 
20 % ÁFA) arányos összeg az elvégzendő munkálatokat tekintve, a határozatba bele lesz foglalva a 
2. sz. nyertes.

 

Bartis Márton testületi tag, mint a Közbeszerzési Bizottság elnöke: Egyetért a fenti kérdésekkel a 
nyertes pályázó kilétére vonatkozóan, természetesen a Közbeszerzési Bizottság döntése nyomán a 
szakmai értékelés után e kérdések a bizottsági tagokban is felmerültek, de szeretné hangsúlyozni, 
hogy a Polgármesteri Hivatal szakembereitől megnyugtató választ kaptak minderre.

 

Nagy István Műszaki Iroda vezetője: A Swietelsky Építő és Szerelő Zrt.-nek a főnöksége 
Békéscsabán az ipari úton van, és Hornyik Béla vezeti a Békés Megyei Főmérnökséget. Mint 
mondja Füzesgyarmaton végeznek munkálatokat, ott vannak aszfalt gépláncos munkásaik. Békés 
megyében már több cégtáblájukat látta, tudomása szerint most kezdenek el dolgozni a megyében. 
Például Mezőberényben a Békési út mellett épülő nagyáruház beruházását ők végzik.

 

Gajda Mihály testületi tag: Ezek szerint ismert a cég, a megyében vannak beruházásaik.

Kérdezné a fenti kérdését megismételve, hogy a 2. helyezettnek megfelelő cég árajánlata mennyi 
összegszerűen.

 

Tóth Gyula főmunkatárs, Műszaki Iroda részéről: Részletesen ismerteti a Képviselő-testület 
tagjaival a 2007. szeptember 24-én 10 órai kezdettel megtartott „Szeghalom város 8 db utca 
meglévő útalapjának aszfaltozással történő lezárása a hozzátartozó járulékos munkák elvégzése” 



tárgyban megindított egyszerű közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlatok értékeléséről.

 Ezek alapján 6 db ajánlat érkezett, ebből a Swietelsky Építő Kft. ajánlata a legkedvezőbb, a másik 
kedvezőbb ajánlat a COLAS-Debrecen Útépítő Zrt., székhelye: Debrecen, Barna u. 15., ajánlati ár: 
nettó 45.999.996,- Ft + 20 % ÁFA.

 

Macsári József polgármester: A fentiek után szavazásra terjeszti az előterjesztést, az elhangzott 
szóbeli kiegészítéssel együtt, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

95/2007. (X. 1.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Közbeszerzési Bizottság 
javaslatával, mely szerint a Szeghalom 8 db utca aszfaltburkolattal történő lezárására kiírt egyszerű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos eredményhirdetés az alábbi rangsorban történjen:

 

1./ SWIETELSKY Építő Kft. 1117 Budapest, Irinyi u. 4-20. sz. alatti székhelyű társaság, nettó 
35.750.000,- Ft-os árajánlatával.

 

2./ COLAS-DEBRECEN Útépítő Zrt. 4025 Debrecen Barna u. 15. sz. alatti székhelyű társaság, 
nettó 45.999.996,- Ft-os árajánlatával.

 

A Képviselő-testület felkéri a közbeszerzési eljárás lefolytatására megbízott bonyolítót, hogy a 
döntésnek megfelelően az eredményt hirdesse ki, valamint az ajánlattevők részére az eljárásról 
készített összegzést küldje meg.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a kiviteli szerződést kösse meg.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2007. október 04.



 

Macsári József polgármester: Fentiek után tájékoztatja képviselőtársait, hogy a múlt héten 
jelentkezett felvételre a szakrendelőhöz egy szülész-nőgyógyász, gyermeknőgyógyász, onkológus 
szakember, aki jelenleg Hódmezővásárhelyen dolgozik és szeretne a városban elhelyezkedni. 
Tekintettel arra, hogy a városnak nagy szükséges van szakorvosokra, támogatni kell az orvos itteni 
elhelyezkedését és javasolja, hogy részére biztosítson az Önkormányzat szolgálati lakást, mivel ez a 
kérése. Várhatóan november 15-én fog elhelyezkedni a szeghalmi szakrendelőben.

Szavazásra bocsátja a fentiekben elhangzott javaslatát. Szavazás eredménye alapján megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

96/2007. (X. 1.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a szeghalmi 
Járóbeteg intézményben szülész-nőgyógyász, gyermeknőgyógyász, onkológus szakember 
helyezkedjen el, és részére szolgálati lakást biztosít az 5/1994. (V. 2.) sz. önkormányzati rendelet 
alapján.

 

Megbízza a polgármestert a szolgálati lakásra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Értelemszerűen

 

Macsári József polgármester: A rendkívüli képviselő-testületi ülésnek egyéb napirendje nincs, 
bejelentés nem hangzott el, ezért megköszöni képviselőtársainak a munkáját, és az ülést lezárja.

 

 

Macsári József                                                              Dr. Oláh Ernő

polgármester                                                                 címzetes főjegyző


