
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 09-én 

de. 0800 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – 
megtartott rendkívüli üléséről. 

 
 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Meghívottak: mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 

Jónás Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott 
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 9 
fő képviselő jelen van. Dr. Iványi Tibor, Szilágyi Sándor, Kapus Lajos, Jászai 
László és Szeli Zoltán távolmaradását nem jelezte.  
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra, 
valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Csernikné Nagy Krisztina képviselőre 
és a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására. 

 
 
 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, 

jegyzőkönyv-hitelesítők személyét, valamint a napirendi pontok tárgyalását – 9 fő 
igen szavazattal  (Dr. Iványi Tibor, Szilágyi Sándor, Kapus Lajos, Jászai László és 
Szeli Zoltán nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.  

 
 

NAPIRENDI PONTOK: 
 
 

1./ Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére kiírt közbeszerzési eljárás 
döntése 

 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 
 
 

Kapus Lajos megérkezett.     Jelen van: 10 fő  
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1./ Napirendi pont 
 
 

Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére kiírt közbeszerzési eljárás döntése 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Felkérem Hajdu Bálint főtanácsadót, hogy a napirendet ismertetni szíveskedjen.  
 
Hajdu Bálint főtanácsadó: 
 Tisztelt Képviselő-Testület! A kiírt pályázat tárgyában három darab ajánlat érkezett be, 

amit a Bíráló Bizottság február 23-án 10 órakor fel is bontott, átnézte. Több hiányosság 
merült fel a beadott ajánlatokkal kapcsolatban, melyeknek a pótlását kérte. Felszólította 
a pályázókat, a pótlását egy cég a Qualimed-IL Fejlesztő Iroda Kft tette meg, mely a 
legkedvezőbb ajánlatott is adta, így a bíráló bizottság azt a javaslatot adta, hogy az 
eljárás nyertese a Qualimed-IL Fejlesztő Iroda Kft.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akinek kérdése, javaslata van ezzel kapcsolatban? Nincs, akkor a határozati javaslatot 

felolvasnám: 
  „Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

„Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése” tárgyában 
lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese: Qualimed-IL Fejlesztő Iroda Kft. (4024 
Debrecen, Kossuth u. 42.) és felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés 
megkötésére.” 
Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 
Jászai László megérkezett.       Jelen van: 11 fő 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Polgármesteri Hivatal 
szervezetfejlesztésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertesét  –  11 fő igen szavazattal  (Dr. 
Iványi Tibor, Szilágyi Sándor, Jászai László és Szeli Zoltán nem volt jelen a 
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

 
35/2009.(III. 09.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Tiszacsege 
Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése” tárgyában lefolytatott 
közbeszerzési eljárás nyertese. Qualimed-IL Fejlesztő Iroda Kft. (4024 Debrecen, 
Kossuth u. 42.) és felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 
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2./ Napirendi pont 
 
 

Különfélék 
 
 
Jónás Sándor polgármester:  
 A különfélék keretén belül van-e valakinek hozzászólása, javaslata? 

 
 
Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Jónás Sándor polgármester 
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és az 
ülést bezárta.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

   Jónás Sándor      Dr. Vámosi Margit 
      polgármester                 aljegyző 

 
 

Csernikné Nagy Krisztina 
jkv. hitelesítő 

 
 


