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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
3.1. 
A Képviselő-testület 2010. augusztus 25-i zárt ülésén 279/2010. (VIII. 25.) számú 
határozatával eredménytelenné nyilvánította a Bölcsőde felújítására kiírt közbeszerzési 
eljárást. A projekt sikeres befejezése érdekében az ismételt közbeszerzési eljárás lefolytatása 
vált szükségessé, melyre vonatkozó határozati javaslatot és annak mellékletét képező ajánlati 
felhívást 1. számú javaslat szerint terjesztek a Képviselő-testület elé. 
 
3.2. 
A közbeszerzési eljárásban közreműködő bíráló bizottság megválasztott tagjainak 
vonatkozásában az októberi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására 
tekintettel szükséges a korábbi döntés módosítása. 
 
3.3. 
Jogszabályváltozás következtében a bölcsődei férőhelyek számának módosítása szükséges az 
intézmény alapdokumentumaiban és működési engedélyében. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőket az alábbi határozatok elfogadására. 
 
Enying, 2010. szeptember 13. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 

Dr. Lelkes Ákos 
 alpolgármester 

 
 
 

 

 

Enying Város Polgármestere 
 

8130 Enying, Kossuth u. 26. 
Tel./Fax: 22/372-002 
pmhiv@enying.eu 



Határozati javaslat 1. 
 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010. (IX. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Városi 
Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése, kapacitásbővítés című pályázat (kódszám: KDOP-
5.2.2/B-09-2009-0006) kivitelezési feladatainak ellátásához kapcsolódó „Egyszerű eljárás 
ajánlattételi felhívást” és dokumentációt a melléklet szerinti formában és tartalommal 
elfogadja. 
 
Az ajánlattételi felhívást az alábbi szervezetek és személy részére küldi meg: 

• Horváth János és Társa Kft. - 7000 Sárbogárd, Gagarin u. 44.  
• Varga József egyéni vállalkozó - 8130 Enying, Petőfi S. u. 6/a  
• Sz-L Bau Kft. - 8300 Tapolca, Gyulakeszi u.8. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

Határozati javaslat 2. 
 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010. (IX. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 220/2010. (VI. 
30.) számú határozatában szereplő „Bíró Attila képviselő, az értékelő bizottság elnöke; 
Nyikos István képviselő” szövegrész helyébe a „polgármester, az értékelő bizottság elnöke” 
szöveg lép.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Dezső polgármester 
 

Határozati javaslat 3. 
 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010. (IX. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Városi 
Bölcsőde Gondozás – Nevelés Szakmai Programjának, Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását a határozat melléklete szerint (férőhelybővítés) elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét a fenti dokumentumok egységes 
szerkezetbe foglalására, valamint azoknak a fenntartó részére történő megküldésére.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a módosításból eredő feladatok elvégzésére. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  polgármester, 

Királyné Csernánszki Ilona bölcsődevezető 
 




