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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2012. október 15- 

én, reggel 8.30 órakor a Városháza Dísztermében megtartott rendkívüli 
bizottsági ülésrıl 

 
Jelen vannak:  Józsáné dr. Kiss Irén  bizottság elnöke 
   Holminé Sebık Márta  bizottság tagja 
   Koller  Dániel  bizottság tagja 
   dr. Török Tamás  bizottság tagja 
 
Bíró Tiborné bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésrıl. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      dr. Balogh László belsı ellenır 
      Dodonka Csaba tanácsos 
      Faragó Ágnes tanácsos 
      Bodáné Szabó Andrea vezetı tanácsos 
      Apró Ferenc települési képviselı 
      Baranyi-Rostás Rodrigó települési képviselı 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból 4 fı jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt ismertek. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, nekem lenne az egyebek napirendi pont 
felvétele. 
Tisztelettel köszöntöm a meghívott vendégeinket. Borsos Botond a HBF Hungaricum 
képviselıje, aki a 2. napirendi ponthoz hivatalos, még nem érkezett meg, ezért kérném, 
hogy a 2. napirendi pontot utolsó napirendként tárgyaljuk. Aki ezzel a módosítással és 
kiegészítéssel elfogadja a napirendi pontok tárgyalását, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Elıterjesztı: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testü- Basky András 
     letének …../2012. (….) önkormányzati rendelete a vá- polgármester 
     sárokról és a piacokról 
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2./ Szennyvízberuházással kapcsolatos döntések  Basky András 
         polgármester 
3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkor- Basky András 
     mányzati Ösztöndíjrendszerhez    polgármester 
4./ Egyebek 
5./ „Köztemetı üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás- Basky András 
     sal kapcsolatos döntések     polgármester 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2012. (…..) 
önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Bay Tímea tanácsos és Faragó Ágnes tanácsos készítette az elıterjesztést. Kérdezem 
az elıterjesztıket, hogy van-e kiegészítenivalójuk? Nincs. Látjuk, hogy az 
Alaptörvény és a jogalkotásról szóló törvény indokolta az új rendelet megalkotását. 
Ebben a rendeletben kerülnek leszabályozásra a közterületen történı egyéb árusítás 
formái, elsısorban a temetıi alkalmi árusításra vonatkozó új rendelkezések. 
Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? 
Basky András polgármester 
A rendeletben meg kell szabni, hogy a különbözı alapterületeknek mekkora díja 
legyen. Eddig a közterület használat díja 70.- Ft/nap/m2 volt. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Most eljárási illetéket nem kell fizetni, kizárólag díjat. Mit jelent ez? 
Basky András polgármester 
A járda melletti rész 2 m2-es szakaszokra lenne bontva. Aki a bejáratnál árusítana, 
annak nagyobb területet kellene fizetni, a többieknek pedig kisebb összeget. Az 
1.000.- Ft/m2 a 2 m2-es részekre bontásra reális összeg. Arra kellene javaslatot tenni, 
hogy a fıbejárat elıtt lévı, nagyobb területeket mekkora összegért lehetne bérbe adni, 
mert azok 4 m2-es területek. Mindegyik kapunál van 2-2 db 4 m2-es terület. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
3.420.- Ft-ot kellett eddig fizetni, most pedig 3.300.- Ft-ot kellene fizetni egy 2 m2-es 
terület 3 napra történı bérletéért. 
Apró Ferenc települési képviselı 
Azt kellene kérni, hogy a kapubejáró szélességénél beljebb ne parkoljanak. A bejáró 
szélességét szabadon kell hagyni. 
Kérdésem, hogy lehet-e több területet bérelni? 
Basky András polgármester 
Igen. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Tájékoztatom T. Jelenlevıket, hogy az elıterjesztés 1. mellékletében egy kaput 
jelöltünk meg, de 5 kapu van, és minden kapunál van 4 db 4 m2-es terület. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A fıbejáratnál árusítók részére mennyi összeget gondol a bizottság meghatározni? A 
dupla nagyságú területre elhangzott 2.000.- Ft/nap/hely, a többi területre pedig annyi, 
amennyi meg van jelölve az elıterjesztésben. Más egyéb javaslat van-e? Nincs. 
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Javaslom elfogadásra, hogy a dupla nagyságú területre legyen 2.000.- Ft/nap/hely, a 
többi területre pedig 1.000.- Ft/nap/hely. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
107/2012. (X. 15.) PTK hat. 
Temetı alkalmi árusításra vonatkozó új  
rendelkezések 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja 
  a Képviselı-testületnek, hogy a temetı alkalmi árusítás díjait az aláb- 
  biak szerint állapítsa meg: 
 
  - a temetı bejárat melletti elsı két-két hely (4 m2/db) 2.000.- Ft/nap/hely 
  - egyéb helyek (2 m2/db)     1.000.- Ft/nap/hely 
 
  Határid ı: 2012. október 15. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel az elfogadott díjakkal együtt, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
108/2012. (X. 15.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …./2012. (…..) önkormányzati rendelete a vásárokról és a  
piacokról 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselı-testületnek a vásárokról és a piacokról szóló 
  önkormányzati rendelet-tervezetét annak 1. számú mellékletével az elı- 
  zı határozatban elfogadott díjakkal együtt. 
  Határid ı: 2012. október 15. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
Szennyvízberuházással kapcsolatos döntések 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Dodonka Csaba tanácsos az anyag készítıje. Közbeszerzési eljárás indult meg. 
Négy ajánlat érkezett: 
1./ EUROIT Mérnöki Tanácsadó Szervezı és Kereskedelmi Kft. 
2./ Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervezı Kft. 
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3./ 3E International Kft 
4./ Grontmij Canor Kft. 
Az ajánlatok áttekintését követıen az Imperial Kft. 2012. szeptember 06-án kiküldte a 
hiánypótlási felhívást az ajánlattevık részére, amelynek határideje 2012. szeptember 
12. 16:00 óra volt. A hiánypótlást valamennyi ajánlattevı határidıben benyújtotta. Az 
érvénytelen pályázók közül a 3. sorszámú ajánlattevı a hiánypótlásra történı felhívás 
után sem adta meg a minimum 5 éves szakmai gyakorlatról szóló igazolást. A 
hiánypótlás teljesítése során sem derült ki, hogy meglenne ez a minimumfeltétel, ezért 
ennek hiányában a pályázatát érvénytelennek minısítette. 
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság, - melynek elnöke dr. Adonyi Lajos, és tagjai 
Petényi Sándorné, dr. Gazdag Judit, Szilágyi Ödön, Dodonka Csaba - 2012. 
szeptember 18-án megtartott ülésén elvégezte a beérkezett ajánlatok elızetes 
értékelését az Imperial Kft. együttmőködésével. 
A beérkezett ajánlatok közül a 2. és 3. sorszámú ajánlattevık ajánlata érvénytelen, 
érvényes az 1. és a 4. sorszámú ajánlattevı. A beadott árajánlatok alapján a Grontmij 
Canor Kft.- Utiber Kft. közös ajánlatevıket lehetne kihirdetni az eljárás nyertesévé, 
mivel ezen közös ajánlattevık ajánlata - az ajánlati felhívásban meghatározott, 
összességében legelınyösebb ajánlat bírálati szempont szerint - a legkedvezıbb 
érvényes ajánlat. 
dr. Halász Erik Imperial Kft képvisel ıje 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Fıosztálya jóváhagyta az 
elküldött dokumentumokat 2012. október 1-jén. Ez bizonyos garanciát jelent. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ez nagyon fontos. Látható, hogy a költségvetésben nettó 79.548.000 millió forintos 
összeg van tartalékolva erre a célra. Jó, hogy van egy kicsi tartalék ebbıl az ajánlatból 
következıen. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, 
észrevétel? Nincs. Elfogadásra javaslom az anyagot, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az elıterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a közbeszerzési eljárás 
nyertesei a Grontmij Canor-Utiber Kft közös ajánlattevık legyenek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
109/2012. (X. 15.) PTK hat. 
A „Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és  
szennyvíztisztító telepének bıvítése projekttel kapcsolatos 
mérnöki és mőszaki ellenıri feladatok ellátása” tárgyú  
közbeszerzés lezárásához szükséges döntések 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra 
  javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat-tervezetét 

azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesei a Grontmij Canor- Utiber 
Kft közös ajánlattevık legyenek. 

   
  Határid ı: 2012. október 15. 
  Felelıs:     A bizottság 
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3./ Napirendi pont 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Bodáné Szabó Andrea tanácsos készítette elı az anyagot.  
Kérdezem, hogy van-e kiegészítenivalója? Nincs. Köszönjük az anyagot. 
Látható, hogy a jelen anyag szerint van az „A” típusú és a „B” típusú ösztöndíj 
pályázati rendszer. 
 

- „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követı félév; 
- „B” típusú pályázat esetén 3X10 hónap, azaz hat egymást követı félév 

 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál. 
1.) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás  
2.) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás 
3.) Intézményi támogatás 
 
Ez egy nagyon jó dolog, és támogassuk továbbra is, azt javaslom, s hirdessük minél 
szélesebb körben. 
Az intézményi ösztöndíjrész egy fıre esı maximuma a 2012. évi fordulóban 5.000 
Ft/fı/hó volt. Ez nem lehetne több? 
Basky András polgármester 
Határozzuk meg, hogy ez az összeg maximum 5.000.- Ft legyen, mert éves szinten ez 
kb. 500.000.- Ft kiadást jelent Lajosmizse Város Önkormányzat költségvetésében. Azt 
javaslom, hogy nagyobb terhet ne vállaljuk fel, mint amennyit eddig megállapítottunk. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Ez a rendszer úgy épül fel, hogy amekkora összeget az önkormányzat ad, annyit ad 
hozzá a minisztérium is. Az, hogy a minisztérium intézményi ösztöndíjrész mennyi 
lesz a 2013. évi fordulóban, még nem lehet tudni. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm, rendben van, ez így elfogadható? Én elfogadásra javaslom az elıterjesztés 
határozat-tervezetét azzal, hogy maximum havi 5.000.- Ft/fı/hó legyen a támogatási 
összeg.  
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
110/2012. (X. 15.) PTK hat. 
Csatlakozás a Bursa Hungarica  
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra 
  javasolja az elıterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a támogatás  

összege az intézményi részaránnyal megegyezı összeg, de maximum 
havi 5.000.- Ft/fı/hó legyen. 

  Határid ı: 2012. október 15. 
  Felelıs:     A bizottság 
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4./ Napirendi pont 
Egyebek 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tisztelettel kérnék mindenkit egy együtt gondolkodásra. Lajosmizse várossá 
nyilvánításának 20. évfordulója lesz jövıre. Ennek tiszteletére egy eseménysorozat 
lebonyolítására szeretnék javaslatot tenni. Ezt már most elı kellene készíteni. E 
rendezvénynek lesznek költségei, s ennek a pénzügyi forrásnak már a jövı évi 
költségvetési koncepcióban meg kellene jelennie. Javasolnám, hogy kellene egy 
azonnali bizottságot létrehozni. Ez a bizottság kézben tartaná és szervezné ezeket a 
programsorozatokat. Gondoltam, hogy a mi bizottságunk is beleszállna ebbe a 
munkába. Én kezdeményeztem azt a szponzori találkozót is, amely a múlt hét pénteken 
volt. A lajosmizsei cégek nagyon sokszor adnak szponzori támogatásokat. Elsısorban 
nekik kellene segíteni abban, hogy el tudják adni termékeiket. A Liza Hotel eddig a 
Tescóból rendelte a müzlit, ezen a találkozón ismerte meg a Fortunáte Kft-t, aki ezen 
termékek készítésével foglalkozik, s ezek után tıle fogja vásárolni. Ezek az 
együttmőködések segítik a helyi cégek forgalmát, gyarapodását, csökkentik az 
útiköltséget, üzemanyagköltséget, és más tekintetben is költségcsökkentést fognak 
eredményezni. Ezzel egy vállalkozásélénkítés is elérhetı. Feltétlenül lenne ennek az 
együttmőködésnek értelme. Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 
vállalja, hogy ingyenesen közzéteszi a különbözı cégek hirdetéseit. Ennek a 
találkozónak a megtartására negyedévente, félévente kerülhetne sor. Addig 
kitalálnánk, hogy ez hogyan mőködhetne, ami egy gyors együttmőködést 
eredményezne. Gondolok feltétlenül egy forráskoncentrációra, amiben 
meghatároznánk közösen, hogy a szponzori pénzt mire adják.  
Évekkel ezelıtt Turupuli Péterné szervezte meg azt a kiállítást, amikor a lajosmizsei 
cégek bemutatkoztak. 1976-ban a központi parkban voltak pavilonok felállítva, 
hatalmas nagy termék- és terménybemutató volt. Az volt az egésznek a lényege, hogy 
a Lajosmizsén élık kiállítottak és bemutatkoztak. Jövıre azt a kiállítást feltétlenül meg 
kellene szervezni. A mi bizottságunknak ebben feltétlenül elıl kellene járni. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Én a magam részérıl ezt maximálisan tudom támogatni, de úgy, hogy a kis 
ıstermelıket is be kellene vonni ebbe a rendezvénybe. Ez azt jelenti, hogy a tavaszi 
gyümölcstermesztı és az ıszi növénytermesztı is bele tudjon kapcsolódni és 
mindenki. Én maximálisan támogatom és részt veszek ebben. Térjünk majd vissza erre 
a késıbbiekben. 
Basky András polgármester 
Guti Istvánnéval, a Mővelıdési Ház Igazgató Asszonyával beszéltem arról, hogy 
jövıre megünnepeljük a 20 éves várossá nyilvánításunk évfordulóját. Azt mondtam 
neki, hogy az idén készüljön egy terv, hogy mit szeretnénk megvalósítani. Azt is 
figyelembe kell venni, hogy a költségoldalát csak januárban tudjuk hozzátenni. 
Szoktak lenni rendezvénytámogatásos pályázataink is, ezt is figyelni kell. 
Az egyik elgondolásunk az, hogy mivel a 15 éves várossá nyilvánításunk alkalmával is 
megjelent egy könyv, ami bemutatta Lajosmizse fejlıdését, s most megint egy könyvet 
kellene megjelentetni, amiben a lajosmizsei vállalkozásokat is meg kellene jelentetni. 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Korábban az önkormányzatot kritika érte, hogy nincs kapcsolata a kis- és 
középvállalkozásokkal. 
Basky András polgármester 
Azt is tudom támogatni, amit Holminé Sebık Márta bizottsági tag javasolt, hogy 
mindenki bemutatkozhasson ezen a rendezvényen. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Én is úgy gondolom, hogy nagyon támogatandó, hogy mindenki csatlakozzon ehhez a 
rendezvényhez. 
Kellenek apró kis kellékek, ajándéktárgyak, amiket el lehetne adni, vagy ajándékba 
adni, s ezt kis tasakban elhelyezni. Ehhez kellene praktikus, kis tasak. 
Azt is felül kellene vizsgálni, hogy erre az alkalomra milyen kis tárgyakat kellene 
elıállítani, például képeslapot, ami bevételt jelentene. Lehetne naptárt is készíteni, ami 
szintén bevételi forrás lehetne. 
A pályázatok benyújtásánál volt fontos, hogy lajosmizsei dosszié legyen. Úgy tudom, 
hogy ez már elfogyott, ezeket lehetne pótolni, vagy újakat elıállítani. 
Basky András polgármester 
Rendben van, megvizsgáljuk ezeket a dolgokat. 
Apró Ferenc települési képviselı 
Nagyon köszönöm, hogy a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 
Elnök Asszonya gondol erre, hogy 20 éves a város és hogy meg szeretnénk ezt 
ünnepelni. Ehhez kapcsolódóan én azt szeretném javasolni, hogy azokat a nem helyi 
vállalkozókat is, akik Lajosmizsén végeznek munkát, meg lehetne szólítani. Például 
gondolok itt Borsos Botondra, aki már régóta dolgozik Lajosmizsének. Ezekrıl az 
emberekrıl ne feledkezzünk meg. Az lenne jó, hogy ha egy nagyobb esemény lenne 
szombat-vasárnap, mint széthúzni több hétvégén. Szeptember 1-je volt a várossá 
nyilvánítás napja. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm a kiegészítést, a véleményeket, kérem, hogy dolgozzunk és gondolkozzunk 
ezen. 
 
 
5./ Napirendi pont 
„Köztemetı üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszöntöm Borsos Botond Urat, aki 9.15 órakor érkezett meg, e napirend 
meghívottjaként. 
Dodonka Csaba készítette elı az anyagot. A HBF Hungaricum Kft mőködött közre a 
közbeszerzési eljárás lebonyolításában.  
Három ajánlat érkezett be. 
1./ Babérkoszorú Temetkezési Kft. 
2./ Tankó- Walter és Társa Kegyeleti Kft. 
3./ Suta Géza egyéni vállalkozó 
Az ajánlatok áttekintését követıen a HBF Hungaricum Kft. 2012. szeptember 26-án 
kiküldte a hiánypótlási felhívást az ajánlattevık részére, amelynek határideje 2012. 
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szeptember 28. 12:00 óra volt. A hiánypótlást valamennyi ajánlattevı határidıben 
benyújtotta. Az eljárás eredményes volt. 
A dokumentumok indokolási részében olvashatjuk azt, hogy a Tankó-Walter és Társa 
Kegyeleti Kft árajánlata miért érvénytelen. A hamvasztással kizárta a hagyományos 
temetkezési módot a köztemetésnél. 3 millió forint az az összeg részérıl, amit az 
üzemeltetı által a fejlesztési összegként fel tud ajánlani. Volt egy hiánypótlás, ami el 
lett küldve számára, s ebben indokolást szeretett volna kapni az eljáró szakértıi 
szervezet, de ez nem érkezett meg. Ennek alapján ezt az ajánlatot érvénytelennek 
kellett tekinteni. 
Érvényes Ajánlat volt a Babérkoszorú Temetkezési Kft és Suta Géza egyéni vállalkozó 
ajánlata. Az értékelés során a Babérkoszorú Temetkezési Kft 1130 pontot kapott, Suta 
Géza egyéni vállalkozó 598,25 pontot. A közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
szempontok alapján a legkedvezıbb ajánlatot tevı a Babérkoszorú Kft lett. 
Ezen értékelési szempontok alapján tisztelettel ajánlom, hogy a Babérkoszorú 
Temetkezési Kft kapja a „Köztemetı üzemeltetésére” a megbízást. 
Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény van-e? 
dr. Török Tamás bizottsági tag 
Bejelentem, hogy a szavazásban nem kívánok részt venni személyes érintettség miatt. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm a bejelentést. Kérdezem, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, 
vélemény, észrevétel? 
Apró Ferenc települési képviselı 
A köztemetés díja a hamvasztással mennyi lesz? 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
60-80.000.- Ft. 
Borsos Botond HBF Hungaricum Kft képviselıje 
Azért nem lehet választani azt az ajánlattevıt nyertesnek, aki a hamvasztásos temetést 
vállalná a köztemetési kategóriában, mert a roma lakosság nem hamvaszt. 
Apró Ferenc települési képviselı 
Lajosmizse város érdeke úgy kívánná, hogy azt az ajánlattevıt fogadjuk el 
nyertesként, aki fel tud ajánlani az önkormányzat részére nyereségként 3 millió 
forintot. 
Basky András polgármester 
Igen, de a Közbeszerzési Törvényben meghatározottakat kell figyelembe venni, hiába 
felel meg a kiírás egy pontjának, de a többi pontnak nem felel meg, nem érvényes az 
ajánlata, s nem lehet választani nyertesnek. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A törvényesség oldaláról is meg kell felelni, nem csak annak, hogy a nyereségébıl a 
legtöbbet tudja felajánlani. 
Basky András polgármester 
A közbeszerzésnek az a lényege, hogy ha valaki úgy érzi, hogy számára szabálytalan 
döntést hoznak, akkor meg is támadhatja a döntést. Ha a Közbeszerzési Törvény  
bármelyik pontjának nem felel meg az ajánlat, akkor ki kell zárni az ajánlattevıt. 
Vannak nyílt adatok, ha megtámadják, akkor nem tudjuk megvédeni az álláspontunkat. 
Apró Ferenc települési képviselı 
November 1-ig meg fogja kapni az új üzemeltetı a temetı üzemeltetését? 
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Basky András polgármester 
A szerzıdéskötés idıpontja 10 nap, október 26-án lehet szerzıdést kötni, ha bármelyik 
fél megtámadja, akkor elhúzódhat. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Hogyan szól a szerzıdés? 
Basky András polgármester 
A korábbi üzemeltetınek addig szól a megbízatása, amíg az új szerzıdést alá nem 
írjuk. 
Koller Dániel bizottsági tag 
A két ajánlattevı közül az egyik 1.800.000.- Ft-ot, a másik pedig 300.000.- Ft-ot 
ajánlott fel. Ez mibıl tevıdik össze? Az ırzést is biztosítja?  
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Alátámasztotta, hogy mivel indokolja ezt a felajánlást. 
Borsos Botond HBF Hungaricum Kft képviselıje 
Felsoroltattuk vele, hogy hogyan kívánja megvalósítani. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki 
elfogadja a „Köztemetı üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
döntéseket azzal, hogy a nyertes pályázó a Babérkoszorú Temetkezési Kft, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- 1 fı nem szavazott: dr. Török Tamás - az alábbi határozatot hozta: 
111/2012. (X. 15.) PTK hat. 
A kegyeleti közszolgálati szerzıdés megkötésére irányuló  
a „Köztemetı üzemeltetése” tárgyú közbeszerzés lezárásához 
szükséges döntések 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra  
  javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat-tervezetét 
  azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese: 
 
  a Babérkoszorú Temetkezési Kft 2200 Monor, Bajcsy-Zs. u. 54. 
 
  Határid ı: 2012. október 15. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, hozzászólása, bejelentenivalója? Amennyiben 
nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai rendkívüli ülésünket ezennel 
berekesztem. 

K.mf. 
 
 
 Józsáné dr. Kiss Irén  sk.    Kutasiné Nagy Katalin sk. 
  PTK elnök      jegyzı 
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