14/2013. sz. jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről, mely 2013. július 10-én 16 órakor kezdődött.
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos,
Szilágyi László, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 6 fő)
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző
Az ülésre meghívó kapott: Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető, Antal Lászlóné
Herman O. Ált.Iskola igazgató, Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda vezető,
Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető, Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi
Ház vezető, Horváth Henrik Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Oroszné Verba
Julianna Gondozási Központ vezető
Meghívottként jelen vannak: Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető, Szaláncziné Somos
Zsuzsanna Közösségi Ház vezető
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Az ülésről felvételt készített Szilágyi László képviselő-testületi tag.
Zsiros Sándorné polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat és a
megjelenteket. Megállapította, hogy 6 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy vegyék napirendre a Központi Konyha közbeszerzési eljárásáról szóló
döntést.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
109/2013.(VII.10.)
Kt.
határozata
a
napirend
kiegészítéséről
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Központi konyha közbeszerzéséről szóló
döntést felveszi a napirendi pontok közé.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok
kerüljön megtárgyalásra a kiegészítésekkel együtt az alábbiak szerint:
1./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítása
2./ Kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés felmondása
3./ Alsózsolca városban települési értéktár létrehozása
4./KEOP-1.1.1/&/13 Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése- megnevezésű pályázatról
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döntés
5./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása
6./ Központi Konyha közbeszerzéséről szóló döntés
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
Napirend:

1./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítása
Előadó: polgármester
2./ Kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés felmondása
Előadó: polgármester
3./ Alsózsolca városban települési értéktár létrehozása
Előadó: polgármester
4./ KEOP-1.1.1/&/13 Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése- megnevezésű pályázatról
döntés
Előadó: polgármester
5./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása
Előadó: polgármester
6./ Központi Konyha közbeszerzéséről szóló döntés
Előadó: polgármester
1./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítása
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: A korábbi testületi ülésen határozott arról a képviselőtestület, hogy a temetői díjtételek közé felveszi a műkő fedlap levételéért az üzemeltető
részére fizetendő 4.000 Ft-os díjtételt. A pénzügyi bizottság nem tárgyalta az előterjesztést,
hiszen a díjtétel bevezetéséről már korábban született döntés, a döntésnek megfelelően kerül
módosításra a temetőről szóló rendelet.
Brünner István képviselő-testületi tag: Mi indokolta, az új költség bevezetését?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Ez a díj eddig is létezett, de a temettető nem a temető
üzemeltetőjének fizette, hanem a temetést végző vállalkozónak. Most a műkő fedlap levételtét
a rendelet elfogadását követően az üzemeltető végzi, aki a sírásást is fogja végezni majd és
ennek fejében a díjat nem a temetést végző vállalkozónak fizeti a hozzátartozó, hanem az
üzemeltetőnek.
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Zsiros Sándorné polgármester: A szeptemberi testületi ülésen számol majd be a temető
üzemeltetője és akkor újra lehet foglalkozni a temető tovább üzemeltetésének az ügyével.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Nem ért egyet a díjtétel bevezetésével, mert a
bevezetésével tovább terhelnék a lakosságot. A temető fenntartásának a költségei nagy
részben a temetetőt terhelik. Korábban indítványozta, hogy a temető üzemeltetését a
Városüzemeltetés lássa el. Hallható, hogy a rezsicsökkentés a temetőüzemeltetést is érinteni
fogja. A költségeket meg kellene osztani úgy, hogy a költségek 1/3-át állja az önkormányzat,
1/3-át fedezné a fenntartásra kapott összeg és csak 1/3-a terhelné a temettetőt.
16 óra 10 perckor megérkezett Csöbör Katalin alpolgármester.
A jelenlévő képviselők száma 7 fő.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Azt látja, hogy más adat szerepel a beszámolóban és
más a kérelemben, az adatok nem helyesek a szemétszállításnál sem. 5- 600 ezer forintos az
eltérés. Nem tud, így dönteni, ha eltérő adatokat kap. Tudomása szerint Vasas Imre
temetkezési vállalkozót a szemétszállítás miatt tanácsolták el, mert nem szállította el a
hulladékot halottak napja előtt. Nem támogatja a 4.000 Ft-os díj bevezetését.
Zsiros Sándorné polgármester: Ezt a díjat most is fizeti a lakosság, csak a temetést
végzőnek és nem az üzemeltetőnek. A szeptemberi ülésen újra tárgyalhatnak a temetőről,
amikor a beszámoló elkészült. A tovább üzemeltetéssel kapcsolatban várja továbbra is a
javaslatokat és ötleteket. Vasas Úr az általa a korábbi ülésen felvetett problémáival a mai
napig sem kereste meg, így azt nem tudják megbeszélni, tisztázni. Javasolta, hogy a temető
üzemeltetésére a következő ülésen térjenek vissza, eddig javaslat még nem volt, várja a
javaslatokat. A 4.000 Ft-os díj bevezetését elfogadta a testület az elmúlt ülésen.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az eltérés nem téves adat, hanem abból adódik, hogy
az Önkormányzatnak a hulladékszállítást közszolgáltatóval kell végeztetnie, míg a korábbi
üzemeltető saját járművével végezte azt. Az alkalmazottnak kertész végzettséggel kell
rendelkeznie, ezért fel kell venni kertészt vagy képezni kell, mert jelenleg a
Városüzemeltetésnél nincs ilyen végzettségű alkalmazott, ezért kell felvenni embert a
feladatok ellátására. Nem lehet folyamatosan közmunkással végeztetni, hiszen nincs mindig
közfoglalkoztatott.
16 óra 13 perckor távozott a teremből Csöbör Katalin alpolgármester.
A jelenlévő képviselők száma 6 fő.
Zsiros Sándorné polgármester: Vasas Imrével az üzemeltetési szerződést korábban nem az
önkormányzat mondta fel, hanem maga az üzemeltető.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: A konténeres hulladékszállítás helyett a
Városüzemeltetés megoldhatná a szállítást az IFA gépjárművével.
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: A jármű nem alkalmas erre a feladatra, nagyon
rossz a műszaki állapota.
16 óra 18 perckor visszaérkezett a terembe Csöbör Katalin alpolgármester.
A jelenlévő képviselők száma 7 fő.
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Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy fogadja el a testület a 4.000 Ft-os műkő
fedlap levételére vonatkozó temetői díjtétel bevezetéséről szóló előterjesztést.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület három igen szavazattal három nem szavazattal egy tartózkodás mellett nem
fogadta el a 4.000 Ft-os műkő fedlap levételére vonatkozó temetői díjtétel bevezetéséről
szóló előterjesztést.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte, hogy fogadja el a testület a temetőről szóló rendelet
módosítását.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 3 igen szavazattal 3 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett nem fogadta el
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2005. (XII. 22.)
önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet
módosítását.
2./ Kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés felmondása
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: Változott a rezsicsökkentés folytán a kéményseprő-ipari
közszolgáltatások díja. Az egységnyi munkaráfordítás összege 50%-al csökkent, 4.000 Ft-ról
2.000 Ft-ra, ezzel veszteségessé vált a szolgáltatás. A Termoment Kft. tájékoztatta az
önkormányzatot, az előbb említett körülmények miatt közös megegyezéssel, kártérítés igénye
nélkül hozzájárul a felbontáshoz, ez esetben a feladat visszaszáll a feladat eredeti címzettjére
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalára. 2014. január 1-éig
még biztosan szolgáltat a Termoment Kft.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és
javasolja a testületnek, hogy mondja fel a Termoment Kft.-vel a közszolgáltatási szerződést.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Mi történik, ha nem mondják fel?
Zsiros Sándorné polgármester: Csődbe mehet a kft és akkor azért nem szolgáltatnak.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Kötelezően ellátandó feladat a kéményseprő-ipari
közszolgáltatás?
Csöbör Katalin alpolgármester: Ez is a rezsi csökkentés része.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Kötelező feladat. A váltás nem lesz észrevehető, mert
mindegy ki szolgáltat az árak szabottak, Miskolcra visszaszáll a szolgáltatás.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület arról, hogy a Termoment Kft.
kéményseprő ipari közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést felmondja 2013. december
31. napjával.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7tagja vett részt.
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A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
110/2013.(VII.10.) Kt. határozata a kéményseprő-ipari
közszolgáltatás felmondásáról
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Termoment Kft.-vel érvényben lévő
kéményseprő ipari közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási
szerződést felmondja 2013. december 31. napjával.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésnek
megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 31.

3./ Alsózsolca városban települési értéktár létrehozása
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: A jogszabálynak megfelelően létre lehet hozni települési
értéktárat. Javasolta, hogy az értéktár létrehozásáról később döntsön a testület, amikor már
látszik, hogy milyen kötelezettségekkel jár ennek a létrehozása. A létrehozásról a Vay
Egyesület 2 képviselőjével is egyeztetett. Meg kell várni azt, hogy kiderüljön, kinek kell az
értéktárba felvett épületek rendbe hozásáról gondoskodni. Bizottságot kell felállítani, akik
félévente beszámolnak az értéktárról.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést,
javasolja, hogy várjon még a testület az értéktár létrehozásával, nézzék meg milyen vonzata
van a létrehozásnak. Később döntsenek a létrehozásról.
Csöbör Katalin alpolgármester: Előbb össze kell gyűjteni az értékeket.
Zsiros Sándorné polgármester: A helytörténeti gyűjteményben lehet egyenlőre az értéket
gyűjteni. Javasolta, hogy a települési értéktár létrehozásáról ne hozzanak most döntést,
halasszák azt későbbre.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
111/2013.(VII.10.) Kt. határozata a Települési Értéktár
létrehozásáról
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Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a
Települési Értéktár létrehozásáról jelenleg nem dönt, annak
létrehozásáról szóló döntését későbbre halasztja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4./KEOP-1.1.1/&/13 Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése- megnevezésű pályázatról
döntés
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: Miskolc Térségi Konzorcium Miskolc Város gesztorságával
pályázatot kíván benyújtani a szilárdhulladék- gazdálkodási rendszerek eszközparkjának
fejlesztése tárgyában. A pályázatban szerepel eszközbeszerzés, szállító járművek vásárlása,
szelektív gyűjtés fejlesztése. A pályázat keretében 3 milliárd forintra lehet pályázni 300 millió
forint összegtől 100 %-os támogatással. A pályázat benyújtásához tudni kell, melyik
önkormányzat csatlakozik.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést,
javasolja a testületnek, hogy csatlakozzon a pályázathoz. Ha nem lesz a támogatás 100 %-os,
akkor a konzorcium vállalj az 5-10 %-os önrészt. Jónak tartja, hogy a szelektív gyűjtést segíti
a pályázat, de jó lenne, ha az utóválogatást is támogatnák.
Zsiros Sándorné polgármester: Tervezik chipes rendszer bevezetését, amellyel a hulladék
mennyiségét figyelembe véve tudnák a díjfizetést szabályozni.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A rendszer segítségével ellenőrizni lehetne azt is,
hogy ki fizetett.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Korábban már döntött a testület a szelektív gyűjtés
bevezetéséről, de ez a mai napig nem történt meg.
Zsiros Sándorné polgármester: A pénzügyi bizottsági ülésen is erről esett szó, hogy fél éven
belül ígérték a szelektív gyűjtés bevezetését és a mai napig sem történt meg. Kért a testületet,
hogy a határozati javaslat alapján döntsön a KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítésemegnevezésű- pályázat benyújtásáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
112/2013.(VII.10.) Kt. határozata a KEOP-1.1.1/C/13
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
eszközparkjának
fejlesztése,
informatikai
korszerűsítése- megnevezésű- pályázat benyújtásáról
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Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő
testülete megismerve a „A KEOP-1.1.1/C/13
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek eszközparkjának fejlesztése,
informatikai korszerűsítése- megnevezésűpályázati eljárásban, a pályázat tervezett
tartalmának rövid ismertetése. Döntés meghozása a
pályázaton való indulásról a Miskolc Térségi
Konzorcium tagönkormányzataként. Utólagos
jóváhagyás megadása Miskolc térségi Konzorcium
2013.06.28-én megtartott ülésén megadott
felhatalmazás megadása, pályázat előkészítésére és
benyújtására, Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata, mint Gesztor Önkormányzat
számára a kiírásra kerülő KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek eszközparkjának fejlesztése,
informatikai korszerűsítése- megnevezésűpályázati eljárásban, a pályázati tartalom
jóváhagyását követően” Konzorciumi döntésre
megnevezésű előterjesztést, az alábbi
határozatokat hozza:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő
testülete” a KEOP-1.1.1/C/13 Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
eszközparkjának fejlesztése, informatikai
korszerűsítése- megnevezésű- pályázati eljárásban,
a pályázat tervezett tartalmának rövid ismertetése
alapján döntés hoz a pályázaton való indulásról a
Miskolc Térségi Konzorcium
tagönkormányzataként.
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő
testülete utólagos jóváhagyást ad Alsózsolca Város
Önkormányzat Polgármestere számára a Miskolc
Térségi Konzorcium 2013.06.28-én megtartott
ülésén megadott ” Felhatalmazás megadása,
pályázat előkészítésére és benyújtására, Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Gesztor
Önkormányzat számára a kiírásra kerülő KEOP1.1.1/C/13 - Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek eszközparkjának
fejlesztése, informatikai korszerűsítése7

megnevezésű- pályázati eljárásban, a pályázati
tartalom jóváhagyását követően” Konzorciumi
jóváhagyó döntésre.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: 2014. január 1-étől csak az a hulladékszolgáltató végezhet
közszolgáltatást, aki a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel és 2013. június 30-án
legalább 51 %-ban önkormányzati tulajdonban van. Aki ezeknek a feltételeknek nem felelnek
meg 30 napon belül fel kell mondani velük a közszolgáltatási szerződést. A felmondástól
számított 6 hónapig az AVE Miskolc Kft. a szerződés értelmében köteles szolgáltatni.
Brünner István képviselő-testületi tag: Nem a konzorcium mondja fel a szerződést?
Zsiros Sándorné polgármester: Nem. Az önkormányzatoknak kell felmondani, ezt
jogszabály írja elő.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést,
javasolja a testületnek, hogy mondja fel a szerződést az AVE Miskolc Kft.-vel. A konzorcium
a szemét tárolására jött létre. Az AVE Miskolc Kft.-ben nincs meg a jogszabályban előírt 51
%-os önkormányzati tulajdon.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta a testületnek, hogy mondja fel az AVE Miskolc
Kft.-vel a közszolgáltatási szerződést a 2012. évi CLXXXV. törvényben előírt határidőig.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
113/2013.(VII.10.) Kt. határozata a hulladékkezelési
közszolgáltatási szerződés felmondásáról
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy az AVE Miskolc Kft.-vel kötött
hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést a 2012. évi
CLXXXV. törvény 90. § (4), (5) bekezdéseiben előírt
kötelezettség alapján 2013. július 30. napjáig felmondja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésnek
megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. július 30
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6./ Központi Konyha közbeszerzéséről szóló döntés
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: Korábban már tájékoztatta a testületet, hogy a konyha
élelmiszer közbeszerzési eljárása elindult. A felhívás kiküldésre került a konyha
beszállítóinak. Az egyeztetések lezajlottak. 10 élelmiszer csoportban került a pályázat
kiírásra, 27 ajánlat érkezett. A bontás június 19-én történt. A bontáson jelen voltak a
közbeszerzésben érintettek és az ajánlattevők közül hárman. 2 lépcsőben zajlott a pályázatok
ellenőrzése. Az első körben kiestek azok a pályázók, akik nem teljes körű ajánlatot adtak.
Amelyik pályázattal kapcsolatban kérdés merült fel hiánypótlásra hívták fel a benyújtók
figyelmét. A tárgyalás július 2-án zajlott le minden ajánlattevővel, ahol megtehették utolsó
ajánlataikat. A bizottság a legkedvezőbb ajánlatok elfogadásáról döntött és azokat javasolja
elfogadásra.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: A zöldséget korábban ki szállította?
Zsiros Sándorné polgármester: A zöldség beszerzésnek nem volt korábban a
közbeszerzésben győztese. A Beke és Társa és a Marcell Fruit Kft. szállított. A konyha
vezetőinek a javaslata alapján hívták meg a szállítókat a pályázatba. Voltak olyanok, aki
felszámolás alatt vannak ezek nem vehettek részt a pályázatban.
Tóth J. Sándor képviselő testületi tag: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és
javasolja a testületnek, hogy az előterjesztésben szereplő „Érdemi döntésre vonatkozó
javaslatokban” szereplő szállítókat fogadja el győztesnek.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta a testületnek, hogy a Központi Konyha
közbeszerzési pályázatának győzteseként az I. termékcsoportban, Sertés és marhahús,
belsőségek termék esetében a SAJÓ-HÚS Kft.-t (3561 Felsőzsolca, Állomás út 11.) hirdesse
ki.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
114/2013.(VII.10.) Kt. határozata a Központi Konyha
közbeszerzési pályázatának győzteséről Sertés és
marhahús, belsőségek termékcsoport esetében
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Központi Konyha közbeszerzési
pályázatának győztese az I. termékcsoportban, Sertés és
marhahús, belsőségek termék esetében a SAJÓ-HÚS Kft.-t
(3561 Felsőzsolca, Állomás út 11.), az alábbi ajánlattal:

Termékcsoport

Pályázó

Nettó ajánlati ár (Ft)

I. Sertés és marhahús,
Belsőségek

SAJÓ-HÚS Kft.
(3561 Felsőzsolca, Állomás
út 11.)
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- előhűtött
- fagyasztott

8.340.675
8.046.000
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 1.

Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta a testületnek, hogy a Központi Konyha
közbeszerzési pályázatának győzteseként a II. termékcsoportban, Baromfihúsok és belsőségek
termék esetében a Baromfiudvar 2002 Kft.-t (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.) hirdesse
ki.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
115/2013.(VII.10.) Kt. határozata a Központi Konyha
közbeszerzési pályázatának győzteséről Baromfihúsok és
belsőségek termékcsoport esetében
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Központi Konyha közbeszerzési
pályázatának győztese az II. termékcsoportban,
Baromfihúsok és belsőségek termék esetében a
Baromfiudvar 2002 Kft.(4002 Debrecen, Balmazújvárosi út
10.), az alábbi ajánlattal:

Termékcsoport

Pályázó

II. Baromfihúsok és
belsőségek

Baromfiudvar 2002 Kft.
(4002 Debrecen,
Balmazújvárosi út 10.)

-

Nettó ajánlati ár (Ft)

előhűtött
fagyasztott

3.111.000
3.043.000
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 1.

Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta a testületnek, hogy a Központi Konyha
közbeszerzési pályázatának győzteseként a III. termékcsoportban, Húskészítmények termék
esetében a Baromfiudvar 2002 Kft.-t (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.) hirdesse ki.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
116/2013.(VII.10.) Kt. határozata a Központi Konyha
közbeszerzési
pályázatának
győzteséről
Húskészítmények termékcsoport esetében
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Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Központi Konyha közbeszerzési
pályázatának győztese az III. termékcsoportban,
Húskészítmények termék esetében a Baromfiudvar 2002
Kft.(4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.), az alábbi
ajánlattal:

Termékcsoport

Pályázó

Nettó ajánlati ár (Ft)

III. Húskészítmények

Baromfiudvar 2002 Kft.
(4002 Debrecen,
Balmazújvárosi út 10.)

1.253.140

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 1.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta a testületnek, hogy a Központi Konyha
közbeszerzési pályázatának győzteseként a IV. termékcsoportban, Tej, tejtermékek termék
esetében az Abaújtej Közös Vállalatot (3849 Forró, Kakastanya) hirdesse ki.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
117/2013.(VII.10.) Kt. határozata a Központi Konyha
közbeszerzési pályázatának győzteséről Tej, tejtermékek
termékcsoport esetében
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Központi Konyha közbeszerzési
pályázatának győztese az IV. termékcsoportban, Tej,
tejtermékek esetében az Abaújtej Közös Vállalat (3849
Forró, Kakastanya), az alábbi ajánlattal:

Termékcsoport

Pályázó

Nettó ajánlati ár (Ft)

IV. Tej, tejtermékek

Abaújtej Közös Vállalat
(3849 Forró, Kakastanya)

4.875.277

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 1.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta a testületnek, hogy a Központi Konyha
közbeszerzési pályázatának győzteseként a V. termékcsoportban, Sütőipari termékek termék
esetében a TANODA Kft.-t (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 103.) hirdesse ki.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11

118/2013.(VII.10.) Kt. határozata a Központi Konyha
közbeszerzési pályázatának győzteséről Sütőipari
termékek termékcsoport esetében
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Központi Konyha közbeszerzési
pályázatának győztese az V. termékcsoportban, Sütőipari
termékek esetében a TANODA Kft. (3530 Miskolc,
Meggyesalja u. 103.), az alábbi ajánlattal:

Termékcsoport

Pályázó

Nettó ajánlati ár (Ft)

V. Sütőipari termékek

TANODA Kft.
(3530 Miskolc, Meggyesalja
u. 103.)

5.157.928

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 1.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta a testületnek, hogy a Központi Konyha
közbeszerzési pályázatának győzteseként a VI. termékcsoportban, Száraztészta termék
esetében a SeM-KER Kft.-t (3526 Miskolc, Mechatronikai park 10.) hirdesse ki.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
119/2013.(VII.10.) Kt. határozata a Központi Konyha
közbeszerzési pályázatának győzteséről Száraztészta
termékcsoport esetében
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Központi Konyha közbeszerzési
pályázatának győztese az VI. termékcsoportban,
Száraztészta termék esetében a SeM-KER Kft. (3526
Miskolc, Mechatronikai park 10.), az alábbi ajánlattal:

Termékcsoport

Pályázó

Nettó ajánlati ár (Ft)

VI. Száraztészta

SeM-KER Kft.
(3526 Miskolc,
Mechatronikai park 10.)

1.244.800

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 1.

Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta a testületnek, hogy a Központi Konyha
közbeszerzési pályázatának győzteseként a VII. termékcsoportban, Zöldségfélék,
gyümölcsök termék esetében a Kádas Frucht Kft.-t (3530 Miskolc, Melinda u. 3.I/1.) hirdesse
ki.
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
120/2013.(VII.10.) Kt. határozata a Központi Konyha
közbeszerzési pályázatának győzteséről Zöldségfélék,
gyümölcsök termékcsoport esetében
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Központi Konyha közbeszerzési
pályázatának győztese az VII. termékcsoportban,
Zöldségfélék, gyümölcsök termék esetében a Kádas Frucht
Kft. (3530 Miskolc, Melinda u. 3.I/1.), az alábbi ajánlattal:

Termékcsoport

Pályázó

Nettó ajánlati ár (Ft)

VII. Zöldségfélék,
gyümölcsök

Kádas Frucht Kft.
(3530 Miskolc, Melinda u.
3.I/1.)

5.743.820

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 1.

Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta a testületnek, hogy a Központi Konyha
közbeszerzési pályázatának győzteseként a VIII. termékcsoportban, Mirelitáruk termék
esetében a Baromfiudvar 2002 Kft.-t (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.) hirdesse ki.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
121/2013.(VII.10.) Kt. határozata a Központi Konyha
közbeszerzési pályázatának győzteséről Mirelitáruk
termékcsoport esetében
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Központi Konyha közbeszerzési
pályázatának győztese az VIII. termékcsoportban,
Mirelitáruk termék esetében a Baromfiudvar 2002 Kft. (4002
Debrecen, Balmazújvárosi út 10.) az alábbi ajánlattal:

Termékcsoport

Pályázó

Nettó ajánlati ár (Ft)

VIII. Mirelitáruk

Baromfiudvar 2002 Kft.
(4002 Debrecen,
Balmazújvárosi út 10.)

1.950.670

Felelős: polgármester
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Határidő: 2013. szeptember 1.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta a testületnek, hogy a Központi Konyha
közbeszerzési pályázatának győzteseként a IX. termékcsoportban, Szárazáru, fűszerek, üdítők,
zsiradékok termék esetében a SeM-KER Kft.-t (3526 Miskolc, Mechatronikai park 10.)
hirdesse ki.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
122/2013.(VII.10.) Kt. határozata a Központi Konyha
közbeszerzési pályázatának győzteséről Szárazáru,
fűszerek, üdítők, zsiradékok termékcsoport esetében
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Központi Konyha közbeszerzési
pályázatának győztese az IX. termékcsoportban, Szárazáru,
fűszerek, üdítők, zsiradékok termék esetében SeM-KER
Kft.-t (3526 Miskolc, Mechatronikai park 10.) az alábbi
ajánlattal:

Termékcsoport

Pályázó

Nettó ajánlati ár (Ft)

IX. Szárazáru, fűszerek,
üdítők, zsiradékok

SeM-KER Kft.
(3526 Miskolc,
Mechatronikai park 10.)

9.210.872

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 1.

Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta a testületnek, hogy a Központi Konyha
közbeszerzési pályázatának győzteseként a X. termékcsoportban, Tojás termék esetében a
Kádas Frucht Kft.-t (3530 Miskolc, Melinda u. 3.I/1.) hirdesse ki.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
123/2013.(VII.10.) Kt. határozata a Központi Konyha
közbeszerzési
pályázatának
győzteséről
Tojás
termékcsoport esetében
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Központi Konyha közbeszerzési
pályázatának győztese az X. termékcsoportban, Tojás termék
esetében Kádas Frucht Kft. (3530 Miskolc, Melinda u.
3.I/1.) az alábbi ajánlattal:
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Termékcsoport

Pályázó

Nettó ajánlati ár (Ft)

X. Tojás

Kádas Frucht Kft.
(3530 Miskolc, Melinda u.
3.I/1.)

436.890

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 1.

Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: Nem volt ideje előterjesztést írni
ezért elnézést kért és szóban terjesztette elő a Közösségi Ház és Könyvtár előleg kérelmét. A
2 millió forint előlegre a TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0105 „Kézzel, lábbal, dallal, tánccal”
pályázathoz van szükség.
Szilágyi László képviselő testületi tag: Az előzőleg adott előlegeket visszafizették már?
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: Még nem.
Csöbör Katalin alpolgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy az Alsózsolcai KSC ülést
tartott, ahol az edzőknek az volt a kérésük, hogy legyen kulcsuk az öltözőkhöz és az irodához
is, nem tudnak várni arra, hogy majd jön valaki aki kinyitja nekik a helyiségeket.
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: Az intézmény kulcsát nem adhatja
ki, nem vállalja ennek a felelősségét. Az öltözők esetében kiadható a kulcs, ha minden más be
van zárva, korábban adtak már ki kulcsot, de elvesztették. Előfordulhat, hogy illetéktelen
kezekbe kerül a kulcs. Az emeleten lévő iroda kulcsának átadása nem oldható meg nem lehet
lezárni. Ha valami probléma történik nem lesz aki vállalja a felelősséget érte. Ha tudatják
előre a Sportcsarnok dolgozóival, hogy mikor kívánják a helyiségeket igénybe venni lesz ott
valaki, aki kinyitja. Szinte folyamatosan nyitva van a Sportcsarnok, nem érti, ezért mi lehet a
probléma.
Brünner István képviselő testületi tag: Nem lehet lezárható részt iroda céljára használni?
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: Nem.
Brünner István képviselő testületi tag: A rendőrség épületében nem lehet irodát
elkülöníteni?
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: A sportcsarnokban mindig van
valaki, aki felelős azért, hogy minden be legyen zárva.
Zsiros Sándorné polgármester: Meg lehet nézni a rendőrség épületében az iroda
lehetőségét.
Csöbör Katalin alpolgármester: Valami probléma volt a bejutással biztosan, hogy ez
felvetődött. Már az is könnyebbség, ha az öltözőnél meg lehet a problémát oldani.
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Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: Beszéljék meg mikor mennek és
akkor nincs probléma.
Csöbör Katalin alpolgármester: Nincs már azzal probléma, hogy ki megy a kulcsért.
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: Nincs.
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: Neki volt ezzel problémája kezdetben, olyan
emberek mentek a kulcsért, akiket nem ismert, nem tudatták vele kik a klub képviselői.
Csöbör Katalin alpolgármester: A következő egyesületi ülésre meghívják a
Városüzemeltetés vezetőt és ott bemutatják neki. A pályával gondok voltak, rögös volt a
pálya.
Zsiros Sándorné polgármester: A rendbetételkor a rögöket az aszfaltozott pályára rakták.
Csöbör Katalin alpolgármester: Rendbe kellett tenni a pályát, ki kellett szedni a rögöket.
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: Nem tudatták senkivel sem, hogy mit csinálnak,
nem tudott róla senki.
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: A rögökkel mi a szándékuk?
Brünner István képviselő-testületi tag: Valaki megkérdezte miért van ott? Megkérdezte
valaki ki tette oda a rögöket?
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: Aki odavitte sem kérdezte meg, hogy
odaviheti-e?
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: Amikor nyírták a füvet akkor vették észre a föld
kupacot.
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: Csak szólni kellet volna, baleset
veszélyes.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Kérte, hogy a július 20-ai rendezvényen vigyázzanak a
pályára.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy szavazzanak arról, hogy a Közösségi Ház
kérelmére a kért 2 millió forint támogatást oda ítélje e a képviselő testület a TÁMOP-3.2.3/A11/1-2012-0105 „Kézzel, lábbal, dallal, tánccal”- Alsózsolca fiatalsága ismeretszerzése a
kreatív ipar különböző szegmenseiben című pályázat megvalósításához, úgy, hogy a pénzügyi
bizottság nem tárgyalta az előterjesztést.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
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124/2013.(VII.10.) Kt. határozata a Közösségi Ház
előleg kérelméről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Közösségi Ház kérelmére biztosítja a
TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012- 0105 „Kézzel, lábbal, dallal,
tánccal”- Alsózsolca fiatalsága ismeretszerzése a kreatív
ipar különböző szegmenseiben pályázat
megvalósításához szükséges 2 M Ft előleget, úgy, hogy
azt a pénzügyi bizottság nem tárgyalta.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Zsiros Sándorné polgármester az ülést 17 óra 03
perckor bezárta.
Kmf

Zsiros Sándorné
polgármester

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

Vaszily Zsoltné
jegyzőkönyvvezető
p
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