
 
 

  

 
21/2013. sz. jegyzőkönyv 

 
 
 
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, 
mely 2013. november 19-én 8 órakor kezdődött. 
 
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, 
Dr. Majoros Géza, Ráki István, Szilágyi László, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok (a 
jelenlévő képviselők száma 8 fő), Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző 
 
 
Az ülésre meghívó kapott: Dési Petra a Polgármesteri Hivatal építésügyi szolgáltatási pont 
ügyintézője 
 
Meghívottként jelen vannak: Dési Petra a Polgármesteri Hivatal építésügyi szolgáltatási 
pont ügyintézője 
 
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 
 
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 
 
Az ülésről felvételt készített Szilágyi László képviselő. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket. 
Megállapította, hogy 8 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot 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./ ÉMOP-3.1.1-12-2013-0009 „Szociális célú városrehabilitáció Alsózsolcán” elnevezésű 

pályázat 
      Előadó: Polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 
1./ ÉMOP-3.1.1-12-2013-0009 „Szociális célú városrehabilitáció Alsózsolcán” elnevezésű 

pályázat 
 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Alsózsolca Város Önkormányzatának ÉMOP-3.1.1-12-
2013-0009 kódszámú, „Szociális célú városrehabilitáció Alsózsolcán” elnevezésű pályázata 
támogatásban részesült, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel jelenleg a projektre vonatkozó 
támogatási szerződés megkötése folyamatban van.  
A közbeszerzési eljárás megindításához, lefolytatásához, valamint a kivitelezői szerződések 
megkötéséhez szükséges, a képviselő-testület felhatalmazása. 
 
Dési Petra a Polgármesteri Hivatal ügyintézője: A Közbeszerzési Szabályzat 
meghatározza, hogy az eljárást milyen formában kell lefolytatni, ahol nem szükséges a 
közbeszerzési eljárás, ott úgy kell eljárni, hogy három árajánlatot kell beszerezni és az 
ajánlatok közül a legolcsóbbat kell választani. A pályázatban való döntések meghozatalához 
szükséges a felhatalmazás, de ez technikai megoldás. 
 
Zsiros Sándorné polgármester javasolta, hogy fogadják el az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot az ÉMOP-3.1.1-12-2013-0009 kódszámú, „Szociális célú 
városrehabilitáció Alsózsolcán” elnevezésű pályázathoz szükséges polgármesteri 
felhatalmazásról. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
180/2013. (XI.19.) Kt. határozata az ÉMOP-3.1.1-12-
2013-0009 kódszámú, „Szociális célú városrehabilitáció 
Alsózsolcán” elnevezésű pályázatról 
 
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert az ÉMOP-3.1.1-12-2013-0009 
kódszámú, „Szociális célú városrehabilitáció Alsózsolcán” 
elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges 
 

a) közbeszerzési eljárás(ok) megindítására, teljes körű 
lefolytatására Alsózsolca Város Önkormányzata 
hatályos Közbeszerzési Szabályzata alapján, a 
közbeszerzési eljárás(ok) eredményeként létrejövő 
kivitelezői vállalkozási szerződések megkötésére, 

b)  a pályázatban szereplő egyéb tevékenységekre (pl. 
nyilvánosság, műszaki ellenőrzés, tervezés, stb.) 
vonatkozó szerződések megkötésére a pályázatban 
szereplő maximális összeghatárokig, a pályázati 
kiírás szerint elvárt formai alakiságok betartása 
mellett, 



 
 

  

c) az illetékes közreműködő szervezet irányában 
teljesítendő nyilatkozatok, dokumentumok 
megtételére, 

d) a konzorciumi partnerekkel történő kapcsolattartásra, 
e) egyéb pályázati nyilatkozatok, dokumentumok 

megtételére. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 8 óra 4 
perckor bezárta. 
 
 
 
 
 

Kmf 
 
 
               Zsiros Sándorné                                                        Urbánné Lengyel Zsuzsanna 
                  polgármester                                                                           jegyző 
 
 
 
Béres Emese Gabriella 
jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 


