
8/2015. sz. jegyzőkönyv

Készült: az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi 
ülésről, mely 2015. április 15-én 17 óra 15 perckor kezdődött.

Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, Fodor Ákos, Dr.
Mádai  Ákos,  Dr.  Majoros  Géza,  Kurucz  Attiláné,  Ráki  István,  Szabó  László  képviselő-
testületi  tagok (a  jelenlévő  képviselők  száma 8  fő),  Demkó Dóra társadalmi  megbízatású
alpolgármester, Marcsikné Orosz Emese jegyző

Az ülésre meghívót kapott: -

Meghívottként jelen vannak: -

Érdeklődőként jelen van: Vadász József Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja

A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

Szilágyi László polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat. Külön köszöntötte
Marcsikné Orosz Emese jegyzőt, aki a mai napon foglalta el hivatalát. Megállapította, hogy az
ülés 8 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta. 
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pont kerüljön megtárgyalásra.

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

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./ Szociális célú városrehabilitáció Alsózsolcán – ÉMOP-3.1.1.-12-2013-0009 azonosító
számú - projekt keretében „Akcióterületen útépítés, útfelújítás a Kodály Zoltán utcán és
Játszótér  építése  az  Ifjúság  utcán  építési  projektelem  megvalósítása”  tárgyú
közbeszerzési eljárás
Előadó: polgármester

1./ Szociális célú városrehabilitáció Alsózsolcán – ÉMOP-3.1.1.-12-2013-0009 azonosító
számú - projekt keretében „Akcióterületen útépítés, útfelújítás a Kodály Zoltán utcán és
Játszótér  építése  az  Ifjúság  utcán  építési  projektelem  megvalósítása”  tárgyú
közbeszerzési eljárás

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
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Szilágyi  László  polgármester: A szociális  célú  városrehabilitáció  pályázat  megvalósítása
során kiderült,  hogy az Arany János út folytatását,  azt a részt, amelyik elkanyarodik,  nem
tudják lebitumenezni,  a  kimaradt  munka helyére  a  Kodály Zoltán  út,  illetve  az Ifjúság út
végének kijavítása került be, melynek a kivitelezésére pályázatot kell kiírni, a közbeszerzési
eljárás eredményét szükséges a testületnek jóváhagyni. 

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

Szilágyi  László  polgármester: Kérte  a  képviselő-testületi  tagokat,  hogy  név  szerint
válaszoljanak az alábbi kérdésre:

Jóvá hagyja-e, a Szociális célú városrehabilitáció Alsózsolcán – ÉMOP-3.1.1.-12-2013-0009
azonosító számú projekt keretében „Akcióterületen útépítés, útfelújítás a Kodály Zoltán utcán
és Játszótér építése az Ifjúság utcán építési  projektelem megvalósítása” tárgyú hirdetmény
közzététele és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás eredményét. 

Brünner István alpolgármester: IGEN
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: IGEN
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: IGEN
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: IGEN
Kurucz Attiláné képviselő-testületi tag: IGEN
Ráki István képviselő-testületi tag: IGEN
Szabó László képviselő-testületi tag: IGEN
Szilágyi László polgármester: IGEN

Szilágyi László polgármester: Kihirdeti a név szerinti szavazás eredményét.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.

A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2015.  (IV.15.)  Kt.  határozata  a  Szociális  célú
városrehabilitáció  Alsózsolcán  –  ÉMOP-3.1.1.-12-2013-
0009 azonosító számú projekt keretében „Akcióterületen
útépítés, útfelújítás a Kodály Zoltán utcán és Játszótér
építése  az  Ifjúság  utcán  építési  projektelem
megvalósítása”  tárgyú  hirdetmény  közzététele  és
tárgyalás  nélküli  közbeszerzési  eljárás  eredményére
vonatkozóan.

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  a  Szociális  célú  városrehabilitáció
Alsózsolcán – ÉMOP-3.1.1.-12-2013-0009 azonosító számú
projekt  keretében  „Akcióterületen  útépítés,  útfelújítás  a
Kodály  Zoltán  utcán  és  Játszótér  építése  az  Ifjúság  utcán
építési  projektelem  megvalósítása”  tárgyú  hirdetmény
közzététele  és  tárgyalás  nélküli  közbeszerzési  eljárás
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eredményét jóváhagyja.

A nyertes ajánlattevő: Jánosik és társai Kft.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi  László  polgármester: Kérte,  hogy  hatalmazzák  fel  a  polgármestert  a  nyertes
ajánlattevővel a szerződés megkötésére.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.

A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2015.  (IV.15.)  Kt.  határozata  a  Szociális  célú
városrehabilitáció  Alsózsolcán  –  ÉMOP-3.1.1.-12-2013-
0009 azonosító számú projekt keretében „Akcióterületen
útépítés, útfelújítás a Kodály Zoltán utcán és Játszótér
építése  az  Ifjúság  utcán  építési  projektelem
megvalósítása”

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  a  Szociális  célú  városrehabilitáció
Alsózsolcán – ÉMOP-3.1.1.-12-2013-0009 azonosító számú
projekt  keretében  „Akcióterületen  útépítés,  útfelújítás  a
Kodály  Zoltán  utcán  és  Játszótér  építése  az  Ifjúság  utcán
építési projektelem megvalósítása” keretében felhatalmazza
a  polgármestert  a  nyertes  ajánlattevővel  a  szerződés
megkötésére.

A nyertes ajánlattevő: Jánosik és társai Kft.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi László polgármester: Április  23-án csütörtökön 17 óra 30 perctől Zacher Gábor
toxikológus tart előadást a Közösségi Házban, melyre nagy az érdeklődés. Mivel korábban
korábban egyszer már elmaradt az előadás, és tekintve, hogy a zárszámadás elkészítéséhez a
könyvvizsgáló a jövő hét elején jön egyeztetni,  ezért  javasolja,  hogy a 2015. április  23-ai
munkaterv szerinti ülést halasszák egy későbbi időpontra.

Szilágyi  László  polgármester: Kérte,  hogy szavazzanak  a  2015.  április  23-ai  munkaterv
szerinti ülés időpontjának áthelyezéséről 2015. április 29. szerdára. Az ülés helye a Közösségi
Ház.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
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A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2015. (IV.15.) Kt. határozata 2015. április 23-ai ülés
elnapolásáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a 2015. április 23-ai munkaterv szerinti ülés
időpontját  2015.  április  29.  szerda 17 órára  napolja  el,  az  ülés
helye: Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár színházterme

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Más vélemény hozzászólás nem volt,  így Szilágyi  László polgármester az ülést 17 óra 25
perckor bezárta.

Kmf.

               Szilágyi László                                                      Marcsikné Orosz Emese
                polgármester                                           jegyző

Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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