13/2014. sz. jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről, mely 2014. augusztus 21-én 8 óra 15 perckor kezdődött a Pénzügyi Bizottság
ülésének elhúzódása miatt.
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Dr. Majoros Géza alpolgármester, Brünner
István, Dr. Mádai Ákos, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Ráki István, Szilágyi László, Tóth J.
Sándor képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 9 fő), Urbánné Lengyel
Zsuzsanna jegyző
Az ülésre meghívót kapott: Antal Lászlóné, Herman O. Ált.Iskola igazgató, Fazekasné
Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási
Központ vezető, Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető, Takácsné Szabó
Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető, Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető, Horváth Henrik
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Meghívottként jelen vannak: Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
A nyílt ülésről felvételt készített Szilágyi László képviselő.
Zsiros Sándorné polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat.
Megállapította, hogy 9 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok
kerüljenek megtárgyalásra, azzal, hogy az ingatlanvásárlással kapcsolatos napirendi pontot
zárt ülés keretében tárgyalják meg, mivel az üzleti érdeket érint.
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
107/2014.
(VIII.21.)
Kt.
határozata
az
ingatlanvásárlással kapcsolatos napirendi pont zárt ülés
keretében történő megtárgyalásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az ingatlanvásárlással kapcsolatos
napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalják meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat
tárgyalják meg.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
Napirend:
1./ A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: jegyző
2./ Az intézményi térítési díjról szóló 17/2005.(VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: jegyző
3./ Rendeletalkotás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról
Előadó: jegyző
4./ Útfelújítással kapcsolatos döntés
Előadó: polgármester
5./ SZEPA-Alsózsolca Kézilabda Egyesület terembérlete
Előadó: polgármester
Zárt ülés
6./ Ingatlanvásárlással kapcsolatos döntés
Előadó: polgármester

1./ A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Amennyiben megválasztásra kerül a Helyi Választási
Bizottság, ma délután 4 órától lesz a Helyi Választási Bizottsági tagok eskütétele, és az
alakuló ülés. Augusztus 31-ig kell a képviselő-testületnek a megválasztásról dönteni. Az
ajánló íveket augusztus 25-től lehet átvenni, a visszahozott ajánlóíveket a Helyi Választási
Iroda 3 napon belül ellenőrzi, a Helyi Választási Bizottság pedig 4 napon belül dönt a
jelöltség megállapításáról.
Zsiros Sándorné polgármester: Jegyző asszony egyeztetett az érintettekkel, mindegyikük
vállalja a bizottsági tagságot.
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Zsiros Sándorné polgármester: Kérte, hogy hagyják jóvá a Helyi Választási Bizottság tagjaira
tett javaslatot.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
108/2014. (VIII.21.) Kt. határozata Helyi Választási
Bizottság tagjairól
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy jóváhagyja a Helyi Választási Bizottság
tagjait, illetve póttagjait megválasztotta:
Tagok:
Antal Lászlóné Alsózsolca Szabadság út 1.
Siposné Ferge Katalin Alsózsolca Deák Ferenc út 41.
Bodnár Róbert Alsózsolca Kisvasút út 10.
Póttagok:
Kertész Béla Alsózsolca Kossuth Lajos út 209.
Bodnár Beáta Alsózsolca Széchenyi út 35.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./ Az intézményi térítési díjról szóló 17/2005.(VIII. 30.) önkormányzati rendelet
módosítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Szóhasználati változás miatt szükséges a rendelet
módosítása, a Kormányhivatallal történt egyeztetés alapján az eddigiektől eltérően a
„térítésmenetes” kifejezést javasolt alkalmazni.
30 ezer és 36 ezer Ft-os jövedelem esetén a jövedelem 30%-a függvényében kapható
kedvezmény úgy, hogy a fizetendő díj nem lehet több ennél az összegnél.
Az Onga és Társult Települések szolgáltatását igénybe vevők kedvezményét eddig mindig
feltüntették a rendeletben, kéri, hogy ezt vegyék ki és legközelebb csak tájékoztatás szükséges
a díjakról. Az előterjesztésnek nincs a rendelettervezetre nézve pénzügyi hatása, csak
szóhasználatban van változás.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte, hogy fogadják el az intézményi térítési díjakról szóló
előterjesztést.
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
109/2014. (VIII.21.) Kt. határozata az intézményi térítési
díjakról szóló előterjesztésről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja az intézményi térítési díjakról
szóló előterjesztést.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte, hogy fogadják el az intézményi térítési díjról szóló
17/2005.(VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosítását.
A rendelettervezetet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
Alsózsolca Város Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadta a 9/2014.(VIII.22.)
önkormányzati rendeletet az intézményi térítési díjról szóló 17/2005.(VIII. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 5./a. számú melléklete tartalmazza.

3./ Rendeletalkotás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést és a rendeletet azzal a módosítással, hogy a
közszolgáltatási szerződést a szolgáltatóval 5 évre javasolják megkötni.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: Javasolja a szerződés pontosítását, a 3.1 pontban az
egytényezős díjszabás kéttényezősre javítását, valamint indítványozza a 8.4 pont törlését,
mivel az ellentétes a 8.1 pontban foglaltakkal.
Brünner István képviselő-testületi tag: Érdeklődik, hogy az 5 év a minimum, amilyen
időszakra köthető a szerződés?
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: 5-től 10 évig terjedő időszakra köthető meg a
szerződés, a testület döntése alapján. Ő javasolja, hogy keressék meg az útját, hogy minél
többen csatlakozzanak a vezetékes szennyvízhálózatra, így csökkenne ugyan a bevétel, de
sokat kell fizetni a vízhasználat után, jelenleg 6 m3 után kb. 30 ezer Ft-ot kell megfizetnie a
lakosnak. Szippantás esetén 18.500,- Ft a rendelkezésre állási díj, ezt akkor is ki kell fizetni,
ha 1 m1-t kell elszállítani.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Felkérték a jegyzőt, hogy egy későbbi időszakra
mérjék fel, hogy hány ember nincs rákötve a hálózatra és ezeknek a támogatása mennyibe
kerülne. Keressék a lehetőséget a támogatásra.
Zsiros Sándorné polgármester: A szolgáltató minden évben szervez kedvezményes
bekötést. Lesz egy olyan szerződés, ami alapján a szolgáltatónak kötelező lesz elszállítani, de
a lakosságot senki nem kötelezi, hogy ezt a szolgáltatót vegye igénybe.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte, hogy szavazzanak a Közszolgáltatási Szerződésben,
valamint a rendelettervezetben szereplő 10 évre történő szerződéskötés helyett 5 évre szóló
szerződéskötésről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
110/2014. (VIII.21.) Kt. határozata a nem közművel
összegyűjtött
háztartási
szennyvíz
begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásáról szóló szerződés
időtartamáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
szóló közszolgáltatási szerződésben, valamint az erre
irányuló rendelettervezetben szereplő közszolgáltatási
szerződés időtartamát 5 évre módosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte, hogy szavazzanak a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló Közszolgáltatási
Szerződés tervezetének 3.1 pontjában szereplő „egytényezős” kifejezés „kéttényezős”-re
történő javításáról, valamint a 8.4 pont törléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
111/2014. (VIII.21.) Kt. határozata a nem közművel
összegyűjtött
háztartási
szennyvíz
begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló Közszolgáltatási
Szerződés tervezetének módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
szóló Közszolgáltatási Szerződés 3.1 pontjában szereplő
„egytényezős” kifejezést „kéttényezős”-re javítja, valamint
a 8.4 pontot törlik a szerződésből
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte, hogy szavazzanak a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató kijelöléséről 5 évre.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
112/2014. (VIII.21.) Kt. határozata a nem közművel
összegyűjtött
háztartási
szennyvíz
begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltató kijelöléséről
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz
begyűjtésére
vonatkozó
közszolgáltató
kijelöléséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására - a
Pénzügyi Bizottság javaslata alapján - a
Kurmai és Társa Kft. (3561 Felsőzsolca, Bolyai u. 045/2
hrsz.)
ajánlattevő
által
benyújtott
összességében
legelőnyösebb ajánlatát fogadja el, és 5 évre szerződést köt
a szolgáltatóval.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
közszolgáltatási szerződés aláírására.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést a
jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2014. augusztus 22.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte, hogy szavazzanak a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló előterjesztésről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
113/2014. (VIII.21.) Kt. határozata a nem közművel
összegyűjtött
háztartási
szennyvíz
begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló előterjesztésről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló előterjesztést
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte, hogy fogadják el a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendeletet azzal a
módosítással, az erre vonatkozó közszolgáltatási szerződést 5 évre kötik meg.
A rendelettervezetet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
Alsózsolca Város Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadta a 10/2014.(VIII.22.)
önkormányzati rendeletet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról.
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 7/a. számú melléklete tartalmazza.
4./ Útfelújítással kapcsolatos döntés
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: Sok cég van a piacon, akik ezzel foglalkoznak, a
tárgyalások után a Magyar Közút nem csak a Strabag Kft. adott be ajánlatot. A Baross Gábor
úton komolyabb beavatkozásra lenne szükség. Kéri a testületet, hogy járuljanak hozzá, a
likviditási gondok enyhültek, a pályázatok kifizetése kedvezően alakult. Az adóbevételeket
figyelembe véve, odafigyelő gazdálkodással vállalható a költség.
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Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést a képviselő-testületnek, és a tartalék terhére a hiányzó összeget
biztosítsák az út felújításához.
Ráki István képviselő-testületi tag: Tudja, hogy a Baross Gábor úton milyen víz szokott
kialakulni, de ha csinálják, csinálják meg normálisan. Ha eddig nem volt Uniós pályázati
pénz, meg kell várni, Alsózsolcán nem ez az egyetlen terület, ahol áll a víz. Azzal tolnak ki,
akinek a portája ott van és befolyik a víz. Gyűljön össze a pénz és csinálják meg normálisan
Zsiros Sándorné polgármester: Belterületi utakra nem lesz Uniós támogatás. Az Arany
János, a Dankó Pista, az Ifjúság, a Johanna, a Kastély köz és a Kodály Zoltán út javítására fog
sor kerülni pályázati forrásból. A kézi földmunkát a közmunkások fogják elvégezni, de járdát
nem tudnak építeni, a két festő, aki el tudná végezni ezt a munkát, az intézmények festésével
vannak elfoglalva. Ezeken az utcákon a csapadékvíz elvezetés is megoldódik, egyeztettek a
lakosokkal a kivitelezés módjáról.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy az előterjesztés szerint szavazzanak a tartalék
terhére 8,7 M Ft biztosításáról útfelújításra.
A szavazásban a képviselő-testület teljes létszámmal, azaz 9 fővel vett részt és egyhangúan
támogatta az előterjesztést.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
114/2014. (VIII.21.) Kt. határozata az útfelújítással
kapcsolatos előterjesztésről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az előterjesztés szerint felújítja az alábbi
utcákat:
-

Baross Gábor út I. ütem
Baross Gábor út II. ütem
Fekete István út
Gózon Lajos út
Gózon Lajos út járda/csatorna
Damjanich út

A munkálatok kivitelezője a Strabag Általános Építő Kft.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
A beruházáshoz szükséges 8,7 M Ft-ot a tartalék terhére
biztosítják.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.
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5./ SZEPA-Alsózsolca Kézilabda Egyesület terembérlete
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: A Képviselő-testület korábban döntött arról, hogy a
SZEPA-Alsózsolca Kézilabda Egyesület részére térítésmentesen bocsájtja rendelkezésre a
Sportcsarnok helyiségeit az edzések idejére. Tudomásomra jutott, hogy jelenleg a csapatban
minimális az alsózsolcai fiatalok részvétele. Információim szerint mindössze 1-2 fő. Pontos
adatot nem ismerek, mivel többszöri kérésünkre sem adott erről tájékoztatást az egyesület
vezetője. Kérem a Képviselő-testületet, hogy döntsön a térítésmentes igénybevétel
megszűntetéséről az egyesület esetében.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy szüntessék meg a SZEPA Alsózsolca KSE
térítésmentes Sportcsarnok teremhasználatát 2014. szeptember 1-től.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
115/2014. (VIII.21.) Kt. határozata az SZEPA Alsózsolca
KSE ingyenes teremhasználatának megszüntetéséről
2014. szeptember 1-től
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy 2014. szeptember 1. napjától megszünteti
a SZEPA Alsózsolca KSE részére az alsózsolcai
sportcsarnok térítésmentesen történő igénybevételét.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. szeptember 1.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy 2014. szeptember 1. napjától biztosítsák
térítésmentesen a teremhasználatot a kézilabda utánpótlás csapat edzéseinek lebonyolításához.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
116/2014. (VIII.21.) Kt. határozata Sportcsarnok
térítésmentesen történő biztosításáról a kézilabda
utánpótlás csapat edzéseinek bonyolításához
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a jelenleg szervezés alatt álló kézilabda
utánpótlás csapat edzéseihez térítésmentesen biztosítja a
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Sportcsarnok igénybevételét
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. szeptember 1-től folyamatos
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy 2014. szeptember 1. napjától biztosítsák
térítésmentesen a teremhasználatot a Steelleeders Egyesület részére.
A szavazásban a képviselő-testület 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
117/2014. (VIII.21.) Kt. határozata Sportcsarnok
térítésmentesen történő biztosításáról a Steeleeders
Egyesület edzéseinek bonyolításához
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a térítésmentesen biztosítja a Sportcsarnok
igénybevételét a Steeleeders Egyesület edzéseihez.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. szeptember 1-től folyamatos
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy korábban két
közbeszerzésről is határoztak, ezen határozatok név szerinti szavazással történő megerősítése
szükséges.
Az egyik a Johanna út 9-11. száma alatti ingatlan felújításával kapcsolatos közbeszerzése, a
másik pedig a KEOP közvilágítás korszerűsítése pályázat közbeszerzése.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte, hogy szavazzanak a 98/2014. (VII.03.) Kt. határozata a
„Komplex telep- program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) Alsózsolca
városban” című, TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0048 jelű pályázat keretében az Alsózsolca,
Johanna út 9-11. szám alatti épület átalakításáról szóló határozat megerősítéséről név szerint
A szavazásban a képviselő-testület teljes létszámmal, azaz 9 fővel vett részt.
A név szerinti szavazásról készült iratot a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester kihirdeti a szavazás eredményét.
A testület 7 igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
118/2014. (VIII.22.) Kt. határozatával megerősíti a
„Komplex telep- program (komplex humán szolgáltatás

10

hozzáférés biztosítása) Alsózsolca városban” című,
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0048 jelű pályázat keretében az
Alsózsolca, Johanna út 9-11. szám alatti épület
átalakításáról szóló 98/2014(VII.03.) határozatát
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárás
eredményét érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és
felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel
(TERKER Trans Sped Kft.) a szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte, hogy szavazzanak a 93/2014. (VI.19.) Kt. határozata a
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0461 számú Közvilágítás korszerűsítése Alsózsolca településen című
projekt közbeszerzéséről szóló határozat megerősítéséről.
A szavazásban a képviselő-testület teljes létszámmal, azaz 9 fővel vett részt és egyhangúan
támogatta a 93/2014. (VI.19.) Kt. határozata megerősítését.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
119/2014. (VI.19.) Kt. határozatával megerősíti a KEOP5.5.0/A/12-2013-0461 számú Közvilágítás korszerűsítése
Alsózsolca településen című projekt közbeszerzéséről
szóló 93/2014. (VI.19.) Kt. határozatát
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárás
eredményét jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a
nyertes ajánlattevővel (VÁRIBEL Kft.) a szerződés
megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Más vélemény hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester a nyílt ülést 8 óra 38
perckor bezárta.
Kmf.
Zsiros Sándorné
polgármester

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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