
16/2014. sz. jegyzőkönyv

Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről, mely 2014. október 8-án 8 órakor kezdődött.

Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Dr. Mádai Ákos, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos,
Szilágyi László, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 6 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 van:  Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető

A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

Zsiros Sándorné polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat. 
Megállapította,  hogy 6 fő jelenlétével  az ülés  határozatképes,  azt  megnyitotta.  Az ülésről
távolmaradását jelezte Dr. Majoros Géza Alpolgármester Úr.

Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat 
tárgyalják meg.

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:

N a p i r e n d :

1./ Élelmiszer és alapanyag beszerzés 2014-2015
     Előadó: polgármester

1./ Élelmiszer és alapanyag beszerzés 2014-2015

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.

Zsiros Sándorné polgármester: Mindenki előtt ismert, hogy 2014. augusztus 31-el lejártak
a konyha élelmiszer közbeszerzésének szerződései. Új közbeszerzési eljárást kellett kiírni, be
volt tervezve az új eljárás lefolytatása, mert ezek az összegek meghaladják az összeghatárt,
mert kb. 40 Mft. az éves beszerzésük. a konyhával történt előzetes egyeztetés után meghívtak
több céget, mindegyik termékkörre, hogy legyen miből választani. Volta olyan tétel,  amire
csak egyetlen árajánlat érkezett be  és volt ahogy 3-4 árajánlat érkezett. Tárgyalásos eljárást
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javasolt a közbeszerzési szakértő, ugyanezt folytattuk le  az előző alkalommal is, mert ez az
az eljárás amikor még lehet egyeztetni,  az első körben amikor az ajánlatokat felbontották,
akkor mindenki jelen volt, és mindenki értesült arról, hogy a másik milyen árajánlatot adott és
volt  lehetősége  arra,  hogy  ha  úgy  gondolta,  hogy  még  tud  engedni  az  árakból  akkor  új
ajánlatot  ad.  Ez  titkosan  zajlott,  zárt  borítékban  kellett  leadni  a  határidőre  a  módosított
árajánlatot és így alakultak ki a végső árajánlatok. Menet közben volt lehetőség egyeztetni
azokat  a  kérdéseket  amik  fölvetődtek,  volt  lehetőség  az  élelmezésvezetővel  az  egyes
termékeket pontosítani, vagy más alternatívát felvetni, de nyilván csak azon keretek között,
amit  megengedett  a  közbeszerzés.  A  végére  elkészült  egy  javaslat,  de  a  testületnek  kell
dönteni.  A  tejtermékeknél  kértek  több  ajánlatot,  de  nem  adott  csak  az  Abaújtej  Közös
Vállalat, a konyhások úgy ítélik meg, hogy ez a beszerezhető árnál magasabb, így javasolták,
hogy  ne  hirdessenek  győztest,  hanem  újabb  ajánlatokat  kérjenek  be.  A  főbb  tételekben
sikerült megállapodni és megvannak azok a cégek, akiket nyertesnek ki tudnak hirdetni. 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. 

Tóth  J.  Sándor  képviselő-testületi  tag: A  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  és  egyetért  az
előterjesztés minden egyes pontjával. Javasolja, hogy a IV. tejtermékek termékkörben újabb
ajánlatkérés kerüljön kiküldésre, hogy legyen több ajánlat, hogy tudjanak választani.

Zsiros Sándorné polgármester: Van-e kérdés, észrevétel? Javasolja, hogy szavazzanak az
előterjesztésről név szerint. 
Javasolta a testületnek, hogy a Központi Konyha közbeszerzési pályázatának győzteseként a I.
termékcsoportban, Sertés és marhahús termékkör esetében az előhűtött kategóriában SAJÓ-
HÚS Kft.-t (3561 Felsőzsolca, Állomás út 11.), a fagyasztott kategóriában a Baromfiudvar
2002 Kft.-t (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.) hirdesse ki.

A név szerinti szavazásról készült iratot a jegyzőkönyv 3/a számú melléklete tartalmazza.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.

A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
139/2014.(X.08.)  Kt.  határozata  a  Központi  Konyha
2014-2015-ös  Élelmiszer  és  alapanyag  beszerzésének
közbeszerzéséről az I. termékkörben

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  a  Központi  Konyha  Élelmiszer  és
alapanyag  beszerzésének  Közbeszerzésében  az  I.
termékcsoport,  Sertés  és  marhahús,  Belsőségek
kategóriában  az  alábbi  nyerteseket  hirdeti  ki  és
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta a testületnek, hogy szavazzanak név szerint és a
Központi  Konyha  közbeszerzési  pályázatának  győzteseként  a  II.  termékcsoportban
Baromfihúsok és belsőségek termékkör esetében az előhűtött  és fagyasztott kategóriában a
Baromfiudvar 2002 Kft.-t (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.) hirdesse ki.

A név szerinti szavazásról készült iratot a jegyzőkönyv 3/b számú melléklete tartalmazza.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.

A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
140/2014.(X.08.)  Kt.  határozata  a  Központi  Konyha
2014-2015-ös  Élelmiszer  és  alapanyag  beszerzésének
közbeszerzéséről az II. termékkörben

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  a  Központi  Konyha  Élelmiszer  és
alapanyag  beszerzésének  Közbeszerzésében  az  II.
termékcsoport,  Baromfihúsok  és  belsőségek  kategóriában
az  alábbi  nyerteseket  hirdeti  ki  és  felhatalmazza  a
Polgármestert a szerződés megkötésére.

Termékcsoport Pályázó Nettó ajánlati ár (Ft)
II. Baromfihúsok és belsőségek
- előhűtött Baromfiudvar 2002 Kft.

(4002 Debrecen, 
Balmazújvárosi út 10.)

3.182.000 Ft.

- fagyasztott 3.191.000 Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta a testületnek, hogy szavazzanak név szerint és a
Központi  Konyha  közbeszerzési  pályázatának  győzteseként  a  III.  termékcsoportban

Termékcsoport Pályázó Nettó ajánlati ár (Ft)
I. Sertés és marhahús, Belsőségek
  - előhűtött SAJÓ-HÚS Kft.

(3561 Felsőzsolca, Állomás 
út 11.)

8.362.575 Ft.

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

7.474.913 Ft.
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Húskészítmények termékkör esetében az előhűtött és fagyasztott kategóriában a Baromfiudvar
2002 Kft.-t (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.) hirdesse ki.

A név szerinti szavazásról készült iratot a jegyzőkönyv 3/c számú melléklete tartalmazza.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.

A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
141/2014.(X.08.)  Kt.  határozata  a  Központi  Konyha
2014-2015-ös  Élelmiszer  és  alapanyag  beszerzésének
közbeszerzéséről az III. termékkörben

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  a  Központi  Konyha  Élelmiszer  és
alapanyag  beszerzésének  Közbeszerzésében  az  III.
termékcsoport,  Húskészítmények  kategóriában  az  alábbi
nyertest  hirdeti  ki  és  felhatalmazza  a  Polgármestert  a
szerződés megkötésére.

Termékcsoport Pályázó Nettó ajánlati ár (Ft)
III. Húskészítmények Baromfiudvar 2002 Kft.

(4002 Debrecen, 
Balmazújvárosi út 10.)

1.275.370 Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta a testületnek, hogy szavazzanak név szerint arról,
hogy  a  IV.  termékcsoportban  ne  hirdessen  győztest  és  új  árajánlatokat  kérjen  be,  a  már
elmondott indokok miatt.

A név szerinti szavazásról készült iratot a jegyzőkönyv 3/d számú melléklete tartalmazza.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.

A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
142/2014.(X.08.)  Kt.  határozata  a  Központi  Konyha
2014-2015-ös  Élelmiszer  és  alapanyag  beszerzésének
közbeszerzéséről az IV. termékkörben

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  a  Központi  Konyha  Élelmiszer  és
alapanyag  beszerzésének  Közbeszerzésében  a  IV.
termékcsoport,  Tejtermékek  kategóriában  nem  hirdet
győztest, és új árajánlatokat kér be.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta a testületnek, hogy szavazzanak név szerint és a
Központi Konyha közbeszerzési pályázatának győzteseként az V. termékcsoportban Sütőipari
termékek termékkör esetében a TANODA Kft. (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 103.) hirdesse
ki.

A név szerinti szavazásról készült iratot a jegyzőkönyv 3/e számú melléklete tartalmazza.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.

A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
143/2014.  (X.08.)  Kt.  határozata  a  Központi  Konyha
2014-2015-ös  Élelmiszer  és  alapanyag  beszerzésének
közbeszerzéséről az V. termékkörben

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  a  Központi  Konyha  Élelmiszer  és
alapanyag  beszerzésének  Közbeszerzésében  az  V.
termékcsoport,  Sütőipari  termékek  kategóriában  az  alábbi
nyerteseket  hirdeti  ki  és  felhatalmazza  a  Polgármestert  a
szerződés megkötésére.

Termékcsoport Pályázó Nettó ajánlati ár (Ft)
V. Sütőipari termékek TANODA Kft.

(3530 Miskolc, Meggyesalja 
u. 103.)

5.486.515 Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros  Sándorné  polgármester: Javasolta  a  testületnek,  hogy szavazzanak  név  szerint  a
Központi  Konyha  közbeszerzési  pályázatának  győzteseként  a  VI.  termékcsoportban
Száraztészta termékkör esetében a SeM-KER Kft.-t  (3526 Miskolc, Mechatronikai park 10.)
hirdesse ki.

A név szerinti szavazásról készült iratot a jegyzőkönyv 3/f számú melléklete tartalmazza.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.

A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
144/2014.(X.08.)  Kt.  határozata  a  Központi  Konyha
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2014-2015-ös  Élelmiszer  és  alapanyag  beszerzésének
közbeszerzéséről a VI. termékkörben

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  a  Központi  Konyha  Élelmiszer  és
alapanyag  beszerzésének  Közbeszerzésében  a  VI.
termékcsoport, Száraztészta kategóriában az alábbi nyertest
hirdeti  ki  és  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  szerződés
megkötésére.

Termékcsoport Pályázó Nettó ajánlati ár (Ft)
VI. Száraztészta SeM-KER Kft.

(3526 Miskolc, 
Mechatronikai park 10.)

1.135.800 Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta a testületnek, hogy szavazzanak név szerint és a
Központi  Konyha  közbeszerzési  pályázatának  győzteseként  a  VII.  termékcsoportban
Zöldségfélék, gyümölcsök termékkör esetében a Kádas Frucht Kft.-t (3530 Miskolc, Melinda
u. 3.I/1.) hirdesse ki.

A név szerinti szavazásról készült iratot a jegyzőkönyv 3/g számú melléklete tartalmazza.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.

A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
145/2014.(X.08.)  Kt.  határozata  a  Központi  Konyha
2014-2015-ös  Élelmiszer  és  alapanyag  beszerzésének
közbeszerzéséről a VII. termékkörben

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  a  Központi  Konyha  Élelmiszer  és
alapanyag  beszerzésének  Közbeszerzésében  a  VII.
termékcsoport,  Zöldségfélék,  gyümölcsök  kategóriában  az
alábbi nyertest hirdeti ki és felhatalmazza a Polgármestert a
szerződés megkötésére.

Termékcsoport Pályázó Nettó ajánlati ár (Ft)
VII. Zöldségfélék, 
        gyümölcsök

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

5.972.784 Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta a testületnek, hogy szavazzanak név szerint és a
Központi  Konyha  közbeszerzési  pályázatának  győzteseként  a  VIII.  termékcsoportban
Mirelitáruk termékkör esetében a Baromfiudvar 2002 Kft.-t  (4002 Debrecen, Balmazújvárosi
út 10.) hirdesse ki.

A név szerinti szavazásról készült iratot a jegyzőkönyv 3/h számú melléklete tartalmazza.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.

A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
146/2014.(X.08.)  Kt.  határozata  a  Központi  Konyha
2014-2015-ös  Élelmiszer  és  alapanyag  beszerzésének
közbeszerzéséről a VIII. termékkörben

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  a  Központi  Konyha  Élelmiszer  és
alapanyag  beszerzésének  Közbeszerzésében  a  VIII.
termékcsoport,  Mirelitáruk kategóriában az alábbi nyertest
hirdeti  ki  és  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  szerződés
megkötésére.

Termékcsoport Pályázó Nettó ajánlati ár (Ft)
VIII. Mirelitáruk Baromfiudvar 2002 Kft.

(4002 Debrecen, 
Balmazújvárosi út 10.)

2.743.760 Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta a testületnek, hogy szavazzanak név szerint és a
Központi  Konyha  közbeszerzési  pályázatának  győzteseként  a  IX.  termékcsoportban
Szárazáru, fűszerek, üdítők, zsiradékok termékkör esetében a SeM-KER Kft.-t (3526 Miskolc,
Mechatronikai park 10.) hirdesse ki.

A név szerinti szavazásról készült iratot a jegyzőkönyv 3/i számú melléklete tartalmazza.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.

A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
147/2014.(X.08.)  Kt.  határozata  a  Központi  Konyha
2014-2015-ös  Élelmiszer  és  alapanyag  beszerzésének
közbeszerzéséről a IX. termékkörben
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Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  a  Központi  Konyha  Élelmiszer  és
alapanyag  beszerzésének  Közbeszerzésében  a  IX.
termékcsoport,  Szárazáru,  fűszerek,  üdítők,  zsiradékok
kategóriában az alábbi nyertest hirdeti ki és felhatalmazza a
Polgármestert a szerződés megkötésére.

Termékcsoport Pályázó Nettó ajánlati ár (Ft)
IX. Szárazáru, fűszerek, 
üdítők, zsiradékok

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

4.779.846 Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta a testületnek, hogy szavazzanak név szerint és a
Központi  Konyha  közbeszerzési  pályázatának  győzteseként  a  X.  termékcsoportban  Tojás
termékkör esetében a Kádas Frucht Kft.-t (3530 Miskolc, Melinda u. 3. I/1.) hirdesse ki.

A név szerinti szavazásról készült iratot a jegyzőkönyv 3/j számú melléklete tartalmazza.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.

A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
148/2014.(X.08.)  Kt.  határozata  a  Központi  Konyha
2014-2015-ös  Élelmiszer  és  alapanyag  beszerzésének
közbeszerzéséről a X. termékkörben

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  a  Központi  Konyha  Élelmiszer  és
alapanyag  beszerzésének  Közbeszerzésében  a  X.
termékcsoport, Tojás kategóriában az alábbi nyertest hirdeti
ki  és  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  szerződés
megkötésére.

Termékcsoport Pályázó Nettó ajánlati ár (Ft)
X. Tojás Kádas Frucht Kft.

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

406.86 Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Más vélemény hozzászólás nem volt,  így Zsiros Sándorné polgármester  az ülést  8 óra 15
perckor bezárta.
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http://www.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20141008/3j.pdf


Kmf.

               Zsiros Sándorné                                                        Urbánné Lengyel Zsuzsanna
                  polgármester                                                                           jegyző

Dési Petra
jegyzőkönyvvezető
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