
4/2011. sz. jegyzőkönyv  
 
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi  
               ülésről, mely 2011. március 3-án 8 órakor kezdődött 
 
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Dr. Majoros Géza, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Szilá- 
                        gyi László, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok, Marcsikné Orosz Emese aljegyző 
                        /a jelenlévő képviselők száma 6 fő/  
 
Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Ráki István képviselő-testületi tag 
 
Távolmaradását nem jelezte: Brünner István képviselő-testületi tag  
 
Meghívottként jelen van: Szabó László iskolaigazgató, Horváth Henrik Kisebbségi 
Önkormányzat elnöke 
 
Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, 
intézményvezetőt, Kisebbségi Önkormányzat elnökét. Megállapította, hogy 5 fő jelenlétével 
az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi 
pont kerüljön megtárgyalásra.  
 
A testület 5 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 
 
N a p i r e n d: 
1./ A Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TIOP-1.1.1- 
     07/1-2008-0457 pályázat közbeszerzési eljárás döntéshozatala 
    Előadó: polgármester 
 
 
1./ A Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TIOP- 
     1.1.1-07/1-2008-0457 pályázat közbeszerzési eljárás döntéshozatala 
 
8 óra 5 perckor Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag megérkezett az ülésre 
/a jelenlévő képviselők száma 6 fő/  
 
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta a Bíráló Bizottság döntési 
javaslatát. A testület decemberi ülésen tárgyalta a pályázatot és döntött a közbeszerzési eljárás 
indításáról. A pályázat projekt menedzsmentje közbeszerzési szakértő bevonásával a 
közbeszerzési törvény előírásai alapján elindította az eljárást, amelyre három pályázat 
érkezett. Az eljárás befejeződött, a Bíráló Bizottság javaslata alapján kell a döntést meghozni, 
melyre a Közbeszerzési szabályzat szerint – 10 M Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű 
árubeszerzés esetén – a Képviselő-testület jogosult. A törvényi határnapok kiszámítása szerint 
az eredményhirdetésnek március 3-án meg kell történnie. Két nyertest kell hirdetni, amelyet 
indokolt.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a testületnek a Bíráló Bizottság döntése alapján.  
 
Szabó László igazgató: örül annak, hogy négy év után eljutottak oda, hogy használatba 
tudják venni az eszközöket. Mindegyik intézményben létszámtól függően új eszközök 
kerülnek felhasználásra.  
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Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testület döntését a nyertes pályázó kihirdetésére 
vonatkozóan.  
 
 
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 21/2011.(III.03.) sz. KT határozat: 
 
 Alsózsolca Város Képviselő-testülete a Herman Ottó  
 Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0457 pályázat közbeszerzési  
 eljárását eredményesnek és érvényesnek nyilvánítja.  
 A közbeszerzési eljárás nyertese a Chipland Kft (3530  
 Miskolc, Rákóczi u. 14.) nettó 18.558.080 Ft + 25 % ÁFA  
 összegű árajánlattal.  
 II. helyezettként kihirdeti az Albacomp RI Rendszerinteg- 
 rációs Kft-t (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.) nettó  
 20.608.812 Ft + 25 % ÁFA összegű árajánlattal. 
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester, iskolaigazgató 
 Határid ő: azonnal 
 
 
 
 
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 8 óra 13 perckor 
bezárta. 
 
 

Kmf 
 
 

 
 
               Zsiros Sándorné                                                        Marcsikné Orosz Emese 
               polgármester                                                                  aljegyző 
 
 
 
 
Kovács Tímea 
jegyzőkönyvvezető 
 


