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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
 Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2006. február 09-én (csütörtök) de. 09. 

               órai kezdettel a (volt) GAMESZ épület tanácskozó termében megtartott        
               –  r e n d k í v ü l i  n y i l v á n o s  ü l é s é r õ l -. 
 
Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Balsa József, Galambos János, Kovács Sándor,  
                         Nagy József, Papp Ferenc, Papp Lászlóné, Székely József, Szilágyi Antalné,  
                         Tóth András, Tóth János, Várady Béláné képviselők   
   
A Polgármesteri Hivatal részéről:  Dr. Szűcs Andrea Igazgatási Osztályvezető 
     Iványi Istvánné Pénzügyi Osztályvezető 

Dr. Marschalkó Lovász Beáta közbeszerzési referens 
Dr. Egyed Adrienn  

                                                           Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető 
 
Nagy Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 
18 fő képviselőből 12 fő jelen van, így a képviselő-testület  h a t á r o z a t k é p e s. 
 
Nagy Sándor polgármester 
 
A meghívót 13-8/2004. számon kapták kézhez. A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Ki az, aki a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetért? 
 
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontokat 12 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi napirendet állapította meg: 
  

Napirendi pontok 
 
1./ Előterjesztés „Újfehértó Város Önkormányzata által az Általános és Művészeti Iskola  
     Erkel Ferenc Tagintézményére vonatkozó IKT eszközök és kapcsolódó bútorok  
     beszerzése”  
     tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok értékeléséről 
     (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással)  
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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1. napirendi pont megtárgyalása 
 
1./ Előterjesztés „Újfehértó Város Önkormányzata által az Általános és Művészeti Iskola  
     Erkel Ferenc Tagintézményére vonatkozó IKT eszközök és kapcsolódó bútorok  
     beszerzése”  
     tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok értékeléséről 
     (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással)  
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
 
Az írásbeli szakvéleményt, melyet a Bíráló Bizottság készített kiosztással megkapták.   
 
Megkérem dr. Marschalkó Lovász Beáta közbeszerzési referens hölgyet, hogy ismertesse a 
napirendi pontot.  
 
Dr. Marschalkó Lovász Beáta 
 
A hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárást a bírálati szempontok alapján az összességében 
legelőnyösebb szempont volt. Három részajánlat volt meghirdetve, az ajánlati ár, mely 70-es 
súlyszámmal, a szervízszolgáltatás gyorsaság 20 súlyszámmal, valamint az 1 db tartalékasztal 
PC-konfiguráció biztosítása a javítás idejére, melynek súlyszáma 10. Az ajánlatok 
beérkezésének határideje 2006. január 30. volt, a borítékbontás ugyanezen a napon 10 00-órai 
kezdettel megtörtént. Az ajánlatok sorszáma a bontásról készített jegyzőkönyv szerinti 
időrendi sorrendben került feltüntetésre, e szerint  

1. Számítógépház Kft. ajánlata Debrecenből 
2. ERLAS Kft. ajánlata Szigetszentmiklósról 
3. Tipographic Kft ajánlata Nyíregyházáról 

 
Mind a három ajánlat meglehetősen hiányos volt, értesítettük Őket hiánypótlásról. Ennek az 
ERLAS Kft. nem tett eleget, így csak a másik két pályázó pályázatát lehet érvényesnek 
fogadni.  A Bíráló Bizottság szakvélemény szerint a két ajánlat közül az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot a Számítógépház Kft tette és a legelőnyösebb második pontszámot a 
Tipographic Kft tette. 
 
Nagy Sándor 
 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Tóth András 
 
Miért lehet az, hogy minden Bíráló Bizottsági tagnak külön bírálati lapja van? 
 
Galambos János 
 
Ezt írja elő a közbeszerzési törvény. 
 
Tóth András 
 
Határozati javaslat az van? 
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Dr. Marschalkó Lovász Beáta 
 
Érdemi döntésre való javaslat van. 
 
Nagy Sándor 
 
Ki az, aki a Bíráló Bizottság ajánlatát figyelembe véve a Számítógépház Kft. ajánlatát hirdeti 
ki a legelőnyösebb ajánlatot tevőnek 12.878.500 Ft nettó ajánlati összegben és a második 
legjobb ajánlattevőként 14.862.465.-Ft nettó ajánlati összegben a Tipographic Kft ajánlatát 
elfogadja? 
 
A képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 

 
15/2006. (II. 09.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
„Újfehértó Város Önkormányzata által az Általános és Művészeti Iskola 

Erkel Ferenc Tagintézményére vonatkozó IKT eszközök és kapcsolódó bútorok beszerzése” 
tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok értékeléséről 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
 
1. / az „Újfehértó Város Önkormányzata által az Általános és Művészeti Iskola Erkel Ferenc 
Tagintézményére vonatkozó IKT eszközök és kapcsolódó bútorok beszerzése” 
tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok közül a legelőnyösebb 
ajánlattevőnek a Számítógépház Kft.-t (4032 Debrecen, Nagy Lajos király tér 4/b. ) hirdeti ki.  
 
2./ az „Újfehértó Város Önkormányzata által az Általános és Művészeti Iskola Erkel Ferenc 
Tagintézményére vonatkozó IKT eszközök és kapcsolódó bútorok beszerzése” 
tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok közül a második  
legelőnyösebb ajánlattevőnek a TIPOGRAPHIC Kft.-t (4400 Nyíregyháza, Debreceni út 5.) 
hirdeti ki.  
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2006. február 10. 

 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor polgármester a 
rendkívüli nyilvános ülést 8 óra 30 perckor bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 

 
Nagy Sándor              dr. Mátyás B. Szabolcs  
polgármester                  j e g y z ő 



 4

 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 
4244 Újfehértó, Szent István út 10. 

Tel.:(42) 290 000  Fax: (42) 290 003 
E-mail: polghivatal@ujfeherto.hu 

Web: www.ujfeherto.hu 
 

 
K I V O N A T  

 
Újfehértó Város Képviselő-testületének 2006. február 09-én  megtartott 

 rendkívüli nyilvános  ülésének  jegyzőkönyvéből  
     

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 
 

15/2006. (II. 09.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 

 
15/2006. (II. 09.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
„Újfehértó Város Önkormányzata által az Általános és Művészeti Iskola 

Erkel Ferenc Tagintézményére vonatkozó IKT eszközök és kapcsolódó bútorok beszerzése” 
tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok értékeléséről 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
 
1. / az „Újfehértó Város Önkormányzata által az Általános és Művészeti Iskola Erkel Ferenc 
Tagintézményére vonatkozó IKT eszközök és kapcsolódó bútorok beszerzése” 
tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok közül a legelőnyösebb 
ajánlattevőnek a Számítógépház Kft.-t (4032 Debrecen, Nagy Lajos király tér 4/b. ) hirdeti ki.  
 
2./ az „Újfehértó Város Önkormányzata által az Általános és Művészeti Iskola Erkel Ferenc 
Tagintézményére vonatkozó IKT eszközök és kapcsolódó bútorok beszerzése” 
tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok közül a második  
legelőnyösebb ajánlattevőnek a TIPOGRAPHIC Kft.-t (4400 Nyíregyháza, Debreceni út 5.) 
hirdeti ki.  
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2006. február 10. 

 
 

 
 


