15/2016. sz. jegyzőkönyv
Készült: az alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről, mely 2016. július 25-én 8 óra 45 perckor kezdődött.
Jelen vannak: Brünner István alpolgármester, Fodor Ákos, Dr. Mádai Ákos, Kurucz
Attiláné, Ráki István és Szabó László képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők
száma 6 fő), Marcsikné Orosz Emese jegyző
Az ülésről távolmaradását jelentette be Szilágyi László polgármester, Demkó Dóra
alpolgármester, Zsiros Sándorné és Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tagok
Az ülésre meghívót kapott: Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, Nagyné Tóth Zita
Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgató, Fazekasné
Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezető, Oroszné Verba Julianna Alsózsolcai
Gondozási Központ vezető, Lengyel-Béres Klára Közösségi Ház és Könyvtár megbízott
vezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna Alsózsolcai 2. sz. Óvoda vezető, Fenyő Márk Alsózsolcai
Városüzemeltetés vezető, Horváth Henrik Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, ÉszakMagyarország Szerkesztősége, Blende Info, Felsőzsolcai Rendőrőrs vezetője, a képviselőtestület bizottságainak külsős tagjai,
Meghívottként jelen vannak: Érdeklődőként jelen van: A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Brünner István alpolgármester: megállapította, hogy az ülés 6
fő jelenlétével
határozatképes, azt megnyitotta. Tájékoztatásként közli, hogy Szilágyi László polgármester
távollétében a Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (XI.27.)
önkormányzati rendelete értelmében, mely a Képviselő-testület Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szól, a 8. § (3) bekezdése alapján ő vezeti az ülést. A képviselőtestületi ülését a polgármester a kiküldött meghívó alapján összehívta, de akadályoztatás miatt
a jelen ülésen nem tud részt venni. Kérte a képviselő-társait, hogy döntsenek arról, hogy a 2.
napirendi pontot, mely az „Alsózsolca Város Önkormányzata részére zöldség, gyümölcs és tojás
beszerzése” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 113. § szerinti közbeszerzési eljárás – ajánlatok
értékeléséről szól zárt ülés keretén belül tárgyalják. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

2011. évi CLXXXIX. törvény 46. §. (2) bekezdése szerint a képviselő-testület zárt ülést
rendelhet el az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat
vagy más érintett üzleti érdekét sérteni, ezért kéri, hogy a Közbeszerzési eljárás ajánlatainak
értékelését zárt ülés keretein belül tárgyalja a képviselő-testület.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testület
134/2016. (VII.25.) Kt. határozata zárt ülés
elrendeléséről
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Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az 2. napirendi pontot, Alsózsolca Város
Önkormányzata részére zöldség, gyümölcs és tojás beszerzése”
tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 113. § szerinti közbeszerzési eljárás – ajánlatok értékelését zárt ülésen tárgyalja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Brünner István alpolgármester: javasolta, hogy az elhangzott kiegészítésekkel tárgyaljanak
a napirendi pontokról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
Napirend:
1./Alsózsolcai Közöségi Ház és Könyvtár Színháztermének kedvezményes (eseti) bérleti díja
Előadó: polgármester
Zárt ülés:
2./ „Alsózsolca Város Önkormányzata részére zöldség, gyümölcs és tojás beszerzése” tárgyú nemzeti
értékhatárt elérő, Kbt. 113. § szerinti közbeszerzési eljárás – ajánlatok értékelése
Előadó: polgármester

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
1./Alsózsolcai Közöségi Ház és Könyvtár Színháztermének kedvezményes (eseti) bérleti
díja
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.
Brünner István alpolgármester: Antal Gábor és dr. Orbán Zsófia a Ritmus Táncegyüttes
tagjai azzal a kéréssel fordultak Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez,
hogy esküvőjükre 2016. 07 30-án megkötendő házasságkötésükhöz az Alsózsolcai Közösségi
Ház és Könyvtár Szinháztermének bérleti díját kedvezményes díjon állapítsák meg. A
vőlegény és a menyasszony a hagyományos Anna napi lakodalmas bál megálmodói és
résztvevői. Antal Gábor és szülei: Antal László és Antal Lászlóné a Herman Ottó Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény dolgozói. Alsózsolca Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 156/2015. (XII.10.) Kt határozatában, mely az Alsózsolcai Közösségi
Ház és Könyvtár 2016. évi bérleti díj kedvezményeinek megállapításáról szól – a képviselőtestület döntése alapján kérelemre eseti kedvezmények biztosítható. A Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalt az előterjesztésről.
Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalt az
előterjesztésről és az eseti kérelem elbírálásánál figyelembe vette, hogy a vőlegény és szüleik
a helyi iskola pedagógusai és a házasulandók Alsózsolca kulturális életének tevékeny
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résztvevői. Ezek figyelembevételével azt javasolják a testület felé, hogy Dr. Orbán Zsófia és
Antal Gábor 2016. július 30-án tartandó esküvőjükre az Alsózsolcai Közösségi Ház és
Könyvtár Színháztermének díját az esküvő egész időtartamára kedvezményes áron, 1 óra
jelképes díj megfizetéséért 13.000,- Ft összegért biztosítsák.
Brünner István alpolgármester: egyetértett a bizottság javaslatával, hogy 13.000,- Ft
összegért biztosítsák az esküvő időtartamára a Színháztermet. Kérte a testület, hogy az
elhangzott javaslatról szavazzanak.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
135/2016. (VII.25.) Kt. határozata az Alsózsolcai
Közösségi
Ház
és
Könyvtár
Színháztermének
kedvezményes bérleti díjáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy Antal Gábor és dr. Orbán Zsófia 2016.
07. 30-ai házasságkötésükhöz az Alsózsolcai Közösségi Ház
és Könyvtár színháztermét az esküvő időtartamára 1 óra
jelképes díj megfizetéséért 13.000,- Ft összegért biztosítják.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjét, valamint
az érintettet a döntésről értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Brünner István alpolgármester a rendkívüli nyílt
ülést 08 óra 55 perckor bezárta.

Brünner István
alpolgármester

Marcsikné Orosz Emese
jegyző

Koczka Imréné
jegyzőkönyvvezető
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