
7/2015. sz. jegyzőkönyv

Készült: az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi 
ülésről, mely 2015. április 09-én 08 órakor kezdődött.

Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, Dr. Mádai Ákos,
Kurucz Attiláné, Szabó László képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 5 fő),
Demkó  Dóra  társadalmi  megbízatású  alpolgármester,  Dési  Petra,  aki  a  Képviselő-testület
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  17/2014.(XI.27.)  számú  rendelet  29.§  (2)
bekezdése értelmében a jegyzőt távollétében helyettesíti

Az ülésre meghívót kapott: Antal Lászlóné,  Herman O. Ált.Iskola igazgató/ HVB elnök,
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,  Matusz  István  Városüzemeltetés  vezető  helyettes,
Horváth Henrik Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Meghívottként jelen vannak: Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde
vezető, Gál Emese 2. sz. Óvoda vezető helyett

Érdeklődőként jelen van: -

A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

Szilágyi László polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket.
Megállapította, hogy az ülés 5 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta. 
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásától térjenek el, mivel az
önszerveződő  közösségek  támogatásának  tárgyalásánál  érintettség  okán  a  testület
határozatképtelen  lenne.  Azt  javasolja,  hogy  az  önszerveződő  közösségek  2015.  évi
támogatását a következő munkaterv szerinti ülésen, 2015. április 23-án tárgyalják.

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

Szilágyi  László  polgármester: Javasolta,  hogy vegyék  le  a  napirendről  az  önszerveződő
közösségek 2015. évi támogatásáról szóló napirendi pontot.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.

A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
41/2015.  (IV.09.)  Kt.  határozata  az  önszerveződő
közösségek 2015. évi támogatásának napirendről történő
levételéről

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  leveszi  a  napirendről  az  önszerveződő
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közösségek 2015. évi támogatásáról szóló előterjesztést

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi  László  polgármester: Kérte,  hogy  fogadják  el  az  ülés  napirendjét  a  fenti
módosítással.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.

A testület 5 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

N a p i r e n d :

1./ Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: polgármester

1./ Közbeszerzési terv elfogadása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi  László  polgármester: A  munkaterv  szerint  április  23-án  tárgyalná  a  képviselő-
testület, de a jogszabály értelmében március 31-ig el kell fogadni. Szakértőkkel egyeztettek és
az  élelmiszer  közbeszerzést  úgy  illesztették  bele,  hogy  az  élelmiszer  árakat  összevonva
tüntették fel a közbeszerzési tervben.

Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta
és elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy fogadják el a 2015. évre vonatkozó közbeszerzési
tervet az előterjesztésben foglalt tartalommal.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.

A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2015. (IV.09.) Kt. határozata a 2015. évi közbeszerzési
terv elfogadásáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a 2015. évi közbeszerzési tervet
az alábbiak szerint:
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Közbeszerzési terv 2015. évre

 

Ajánlatkérő: Alsózsolca város Önkormányzata Cím: 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138.

Közbeszerzési eljárás tárgya: Eljárás fajtája: Tárgya jellege
ill. kategória:

Eljárás tervezett
kezdése:

Közbeszerzés becsült értéke (Ft)

nettó bruttó

 Útfelújítás. játszótér építés ÉMOP 3.1.1-
12-2013-0009 pályázati program keretében

Eljárásrend:

Nemzeti, a Kbt.
122/A.§ szerinti

hirdetmény
nélküli eljárás 

 Építési beruházás  2015. február 32.283.465 41.000.000

Önkormányzat élelmezés 
(Városüzemeltetés)

Eljárásrend: 

nemzeti, nyílt
eljárás

Árubeszerzés  2015. szeptember 45.800.000 58.166.000
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Más vélemény hozzászólás nem volt,  így Szilágyi  László polgármester az ülést 08 óra 10
perckor bezárta.

Kmf.

               Szilágyi László                                                      Dési Petra
                polgármester                                           a jegyző távollétében eljáró ügyintéző

Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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