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7/2013. sz. jegyzőkönyv 
 
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi 
ülésről, mely 2013. április 18-án 17 órakor kezdődött. 
 
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Csöbör Katalin alpolgármester, Brünner István, 
Dr. Majoros Géza, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Ráki István, Szilágyi László képviselő-
testületi tagok, Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző (a jelenlévő képviselők száma 8 fő)  
 
Távolmaradását jelezte: Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag 
 
Az ülésre meghívó kapott: Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 
Az ülésen meghívottként jelen van: - 
 
Az ülésről felvételt készített Szilágyi László képviselő-testületi tag. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat. 
Megállapította, hogy 8 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt. 
 
A testület 8 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 
 
N a p i r e n d : 
 
1./  Az ÉMOP-4.2.1/A-11/2012-002 számú „Öregek Napközi Ellátását Biztosító Épület 
      átalakítása” elnevezésű pályázat közbeszerzése 
     Előadó: polgármester 
 
2./ A Miskolci Térségi Konzorcium új hulladékgazdálkodási közszolgáltató gazdasági  
     társaság megalapítása 
     Előadó: polgármester 
 
3./ Méhnyakrák elleni védőoltás 
     Előadó: polgármester 
 
1./  Az ÉMOP-4.2.1/A-11/2012-002 számú „Öregek Napközi Ellátását Biztosító Épület 
      átalakítása” elnevezésű pályázat közbeszerzése 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Az öregek napközi otthonának bővítésére benyújtott 
pályázata még 2012.08. 22-én indult. Az eljárás során több céggel tárgyaltak, amelyek közül 4 
cég nyújtott be ajánlatot az ajánlatkérőhöz, amelyek mindegyike érvényes volt. A módosított 
ajánlat tételi tárgyaláson csak 2 cég jelent meg a Középület és Lakásépítő Zrt. és az Orszak-
Borsod Kft. A két cég az eredeti ajánlatból egyeztetés után Újabb árajánlatot készített, amire a 
műszaki megoldások módosítása adott módot. A közbeszerzési szabályzat szerint a bíráló 
bizottságban 2 képviselő és 2 szakember, valamint a Hivatal részéről 1 fő vesz részt. A felkért 
képviselő testületi tagok Dr. Majoros Géza és Tóth J. Sándor, akiknek tanácskozási joguk van 
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a bizottságban. Az ajánlatokból az látszik, hogy a pályázat megvalósításához mintegy 14 
millió forint kiegészítésre van szükség. Ha ezzel a költséggel nem fogadják el a pályázatot, 
akkor is szükség van az öregek otthonának akadálymentesítésére.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Az előterjesztést a pénzügyi bizottság tárgyalta és 
javasolja, hogy a Középület és Lakásépítő Zrt. fogadja el a testület nyertes pályázóként. 
 
Szilágyi László képviselő testületi tag: A Közlak Zrt. épített valamit Alsózsolcán? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Igen a Hivatal átalakítását végezte és a Gyermekjóléti 
Szolgálatot építette. 
 
Brünner István képviselő testületi tag: Mennyibe kerül ebből az akadálymentesítés? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A terven az akadálymentesítés az átalakított épületre 
vonatkozik.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az akadálymentesítés hiánya miatt jelenleg csak 
ideiglenes működési engedélye van az öregek otthonának 2015.-ig, eddig az időpontig el kell 
végezni az akadálymentesítést. 
 
Szilágyi László képviselő testületi tag: Az épület bővítésre kerül a demens részleggel, 
megvalósításra kerül az akadály mentesítés, a fűtéskorszerűsítés, az öltözök rendbetétele. 
Mikor épült ez a volt iskolaépület? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A 30-as évekből vannak már róla fotók. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Nem szeretné, ha változtatnának rajta. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A bővítés és belső átalakítások lesznek rajta. Az utcafront 
nem változik 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Akkor egyetért vele. 
 
Szilágyi László képviselő testületi tag: Hány főt lát el az idősek otthona? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Jelenleg 25 fő elhelyezésére van engedély, 4 fő 
elhelyezésére nyílik lehetőség a demens részlegben. 
 
Szilágyi László képviselő testületi tag: Maximum 4-et? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Igen, többet nem lehet a terület miatt. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Nincs is rá több igény. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Átlagosan 21 fő a napi létszám. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: A cégekről kell dönteni. 
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Zsiros Sándorné polgármester: Javasolja, hogy a Közlak Zrt. legyen a nyertes pályázó, 
akinek a legkedvezőbb a beruházásra tett ajánlata. Az átalakítás idejére az idősek a Közösségi 
Ház pincéjébe költöznek, az ÁNTSZ megtekintette a helyet és kisebb módosításokkal 
elfogadta. A beruházáshoz szükséges különbözetet a tartalék terhére tudják biztosítani. 
Kérte a testületet szavazzon arról, hogy elfogadja-e, hogy a legkedvezőbb 53.875.871 forint 
összegű ajánlatot nyújtó Középület és Lakásépítő Zrt. legyen az „Öregek Napközi Ellátását 
Biztosító Épület átalakítása” elnevezésű pályázat közbeszerzésének győztes kivitelezője. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 54/2013. (IV.18.) Kt. határozata Az 
ÉMOP-4.2.1/A-11/2012-002 számú „Öregek Napközi 
Ellátását Biztosító Épület átalakítása” elnevezésű 
pályázat közbeszerzéséről 

 
 

Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
az ÉMOP- 4.2.1/A-11/2012-002 számú „Öregek Napközi 
Ellátását Biztosító Épület átalakítása” elnevezésű 
pályázat közbeszerzésének győztese a Középület és 
Lakásépítő Zrt.  
A beruházásra tett ajánlat teljes összege 53.875.871 
forint, a pályázatban szereplő eredetileg szereplő 
beruházási költségek összeg 47.416.154 forint, a 
különbözet összege 14.284.846 forint. 
 A képviselő-testület vállalja, hogy a beruházáshoz 
14.284.846 Ft önerőt biztosítja a 2013. évi tartalék 
terhére. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
döntésnek megfelelően a szükséges lépéseket tegye meg.  
 

  Felelős: polgármester 
  Határid ő: pályázat vége 
 
2./ A Miskolci Térségi Konzorcium új hulladékgazdálkodási közszolgáltató gazdasági  
     társaság megalapítása 
      
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A hulladékgazdálkodási konzorciumülést tartott. Az ülés 
anyagát előzetesen nem kapták kézhez. Miskolc előterjesztette, hogy mondják fel az AVE-val 
megállapodást a továbbiakban a hulladékszállításra, a jövőben az önkormányzatok együtt 
végezzék a feladatot és 5 millió forint törzstőkével alapítsanak egy új hulladékgazdálkodási 
közszolgáltató gazdasági társaságot. Az AVE Kft. a tárgyalásra nem hívták meg. A testületek 
döntéseit április 30-ig kell eljuttatni a konzorcium felé. Június 30. után a hulladék törvény 
változása miatt, hulladékszállítást olyan cég végezhet, amely az önkormányzatok többségi 
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tulajdonában van. Miskolc a többségi részt az AVE-tól meg szerette volna kapni, aki ezt a 
lépést nem engedte. 
Alsózsolca Városnak 2013. év végéig érvényes szerződése van az Ave Kft-vel a 
hulladékszállításra, ezért addig a szolgáltatás elvégzésre kerül, június 30-ig kell a törvény 
értelmében döntést hozni a szolgáltatóról. Ezért azt javasolta, hogy a testület a Miskolc 
Térségi Konzorcium új hulladékgazdálkodási közszolgáltató gazdasági társaság 
megalapítására vonatkozó döntés meghozatalát halassza el addig, amíg pontos képet nem 
kapnak a kialakult helyzetről. 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Az előterjesztést a pénzügyi bizottság tárgyalta és 
javasolja, hogy a döntést halasszák el.  
 
Dr. Majoros Géza testületi tag: A lerakóban résztulajdona van az önkormányzatnak. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Azt nem érinti a változás, csak a szállításra vonatkozik. 
 
Dr. Majoros Géza testületi tag: A feladat elvégzéséhez meg kellene vásárolni az autókat. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: A cél, hogy állami tulajdonba kerüljön a feladat és ne a 
haszonszerzés legyen a cél. 
 
Brünner István testületi tag: Hány önkormányzatnak szállít most az AVE? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: 36, aki beszállt az ISPA pályázatba. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Jó üzlet a hulladék üzlet, hiszen a semmiből csinálnak 
pénzt.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta a testületnek, hogy A Miskolci Térségi 
Konzorcium új hulladékgazdálkodási közszolgáltató gazdasági társaság megalapítására 
vonatkozó döntés halasszák el. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
55/2013. (IV.18.) Kt. határozata A Miskolci Térségi 
Konzorcium új hulladékgazdálkodási közszolgáltató gazdasági 
társaság megalapítása 

 
Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Miskolci Térségi Konzorcium új hulladékgazdálkodási 
közszolgáltató gazdasági társaság megalapítására vonatkozóan 
jelen ülés keretében nem nyilvánítja ki szándékát, a döntését 
elhalasztja, amikor már több információ áll a rendelkezésére.  

 
                                               Felelős: polgármester 
                                               Határid ő: 2013. június 30. 
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3./ Méhnyakrák elleni védőoltás 
      
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Támogatja a teljes korosztály tekintetében az előterjesztést. 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Az előterjesztést a pénzügyi bizottság tárgyalta és 
javasolja támogatásra.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: A testület korábbi döntésének értelmében megtörtént a 
méhnyakrák elleni védőoltás beadatásának megszervezése a 14 éves leánygyermekek 
körében. A gyermekorvos javasolta, hogy amennyiben lehetséges terjesszék ki az oltást a 15 
éves korosztályra is. Hasonló számú érdeklődésre lehet itt is számítani, mint a 14 éveseknél. 
Javasolta, hogy a testület járuljon hozzá, hogy a 15 éves lányok közében is szervezzék meg a 
védőoltás beadatását. Ez összesen csak 5-600 ezer forint kiadás jelentene így is. 
 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
56/2013.(IV.18.) Kt. határozata Méhnyakrák elleni 
védőoltás támogatásáról 

      
                                                      Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy döntött, hogy támogatja a méhnyakrák elleni védőoltás 
sorozat beadását, úgy hogy az első oltást a szülő 
finanszírozza a 2. és 3. oltásának a beadatását a 15 éves 
korosztályú lányoknak az önkormányzat támogatja.  

 
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a 
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 17 óra 28 
perckor bezárta. 
 

Kmf 
 

               Zsiros Sándorné                                                        Urbánné Lengyel Zsuzsanna 
                  polgármester                                                                           jegyző 
 
 
Vaszily Zsoltné 
jegyzőkönyvvezető 


