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      Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. 

 

7/2018. Jegyzőkönyv 

 

Készült: Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 18. napján 

08 óra 00 perckor, az önkormányzat tanácskozó termében megtartott rendkívüli NYÍLT 

üléséről 

 

Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Dr. Mádai Ákos társadalmi megbízatású 

alpolgármester, Fodor Ákos, Dr. Majoros Géza, Kurucz Attiláné, Ráki István és Zsiros Sándor 

Józsefné képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 7 fő), Marcsikné Orosz Emese 

jegyző  

 

Távolmaradását nem jelezte: Brünner István és Szabó László képviselők 

 

Az ülésre meghívót kapott: Fazekasné Baksi Piroska a Fekete István Óvoda és Bölcsőde 

vezetője, Oroszné Verba Julianna az Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője, Lengyel-Béres 

Klára az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár vezetője, Takácsné Szabó Zsuzsanna az 

Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha vezetője, Horváth-Anka Mária az Alsózsolcai 

Városüzemeltetési csoport vezetője, Vadász József RNÖ elnök 

 

Meghívottként jelen vannak: --- 

 

A lakosság részéről érdeklődő nem volt jelen. 

 

A jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

Szilágyi László polgármester 

Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy 7 fő képviselő jelenlétével az ülés 

határozatképes, a rendkívüli ülést megnyitotta. Javasolta, hogy a meghívóban szereplő 

napirendi pontok kerüljenek tárgyalásra.  

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 

  

N a p i r e n d: 

1. Egészségügyi létesítmény melletti parkoló kiépítése 

Előadó: polgármester 

2. Temető melletti terület parkosítása  

Előadó: polgármester 

3. „Utak felújítása Alsózsolca területén” tárgyú közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatok 

elbírálása 

Előadó: polgármester 
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1. napirendi pont tárgyalása 

Egészségügyi létesítmény melletti parkoló kiépítése 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester 

Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek elnökét felkérte a 

bizottság állásfoglalásának ismertetésére. 

 

Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a képviselő-

testületnek azt elfogadásra javasolja.  

 

Szilágyi László polgármester 

Megkérdezte, hogy a napirendi ponthoz kíván-e hozzászólni valaki (a jelenlévő képviselők 

egyike sem kívánt hozzászólni), majd kérte a képviselőket, hogy szavazzanak az 

előterjesztésben foglaltakról a határozati javaslatban foglaltak szerint. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 

 

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

79/2018. (VI. 18.) határozata  

egészségügyi létesítmény mellett parkoló megépítéséről 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal valósuljon meg az egészségügyi létesítmény melletti parkoló. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 

 

Felelős:      polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

2. napirendi pont tárgyalása 

                                            Temető melletti terület parkosítása 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester 

Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek elnökét felkérte a 

bizottság állásfoglalásának ismertetésére. 

 

Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a képviselő-

testületnek azt elfogadásra javasolja.  

 

Fodor Ákos képviselő 

Megkérdezte, hogy a környéken lakók véleményét kikérték-e a park kialakításával 

kapcsolatban. Korábban a sportcélú beruházásnál még lakossági fórum is volt. 
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Marcsikné Orosz Emese jegyző 

Megjegyezte, hogy ebben az esetben a településközpontban elhelyezkedő közterületről van szó. 

  

Szilágyi László polgármester 

A temető melletti terület parkosítása, így a település szépítése más jellegű beruházás, mint egy 

sportlétesítmény kialakítása. A terület parkosítása korábban is tervben volt, és sem akkor, sem 

azóta nem jött javaslat vagy tiltakozás. A gyalogátkelőhelyek esetében is hasonló volt a 

helyzet. 5 éve tervben van, volt egyeztetés róla, nem érkezett kifogás az önkormányzathoz, 

most pedig, amikor elkezdődött a kivitelezés, akkor nyilvánítanak véleményt.  

 

Fodor Ákos képviselő 

Elmondta, hogy fennáll a lehetősége annak, hogy ott fognak a téren ricsajozni a fiatalok. 

Ismét említette, hogy a sportberuházásnál volt lakossági fórum. 

 

dr. Mádai Ákos alpolgármester 

Megjegyezte, hogy a sportpálya működése jelentős zajhatással fog járni. 

 

Ráki István képviselő 

Volt már emlékezete szerint lakossági fórum ezzel kapcsolatban. 

 

Szilágyi László polgármester 

A fiatalok most is ott szoktak lenni a környéken. Példaként említette, hogy miután a Közösségi 

Háznál térfigyelő kamerákat helyeztek el, azóta jelentősen csökkent a kirívó magatartások 

száma. Itt, a temető melletti park esetében is hasonló megoldást érdemes alkalmazni. 

 

Fodor Ákos képviselő 

De a fiatalokat nem szoríthatjuk ki mindenhonnan. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző 

Nem arról van szó, hogy az önkormányzat ki akarná szorítani a fiatalokat. Ugyanakkor, ha 

mindenki a megfelelő magatartást tanúsítja, akkor nem lesz gond. 

 

Fodor Ákos képviselő 

Megkérdezte, hogy a park kialakításához nem tudná-e az önkormányzat legyártani a térköveket. 

 

Szilágyi László polgármester 

Tájékoztatta a kérdésfeltevő képviselőt arról, hogy a térkövek már felhasználásra, beépítésre 

kerültek. Ezt követően megkérdezte, hogy a napirendi ponthoz kíván-e még hozzászólni valaki, 

majd kérte a képviselőket, hogy döntsenek a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 

 

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

80/2018. (VI. 18.) határozata  

temető melletti terület parkosításáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal valósuljon meg a temető melletti terület parkosítása. 
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A parkosítás kialakításához – a 2018. évi költségvetési tartalék terhére – 15.000.000,- Ft 

összeget biztosít. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 

 

Felelős:      polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Dr. Majoros Géza képviselő a 2. napirendi pont megtárgyalását és a határozat meghozatalát 

követően a képviselő-testületi ülésről 8 óra 12 perckor távozott. A jelenlévő képviselők száma 

6 fő. 

 

3. napirendi pont tárgyalása 

 

„Utak felújítása Alsózsolca területén” tárgyú közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatok 

elbírálása 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester 

 

Megállapította, hogy dr. Majoros Géza képviselő távozását követően is határozatképes a 

képviselő-testületi ülés.  

A 3. napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, felkérte az elnököt, 

hogy a bizottság állásfoglalását ismertesse. 

 

Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozati 

javaslatban foglaltak képviselő-testület általi elfogadását támogatja.  

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző 

Ismertette, hogy a közbeszerzési törvény rendelkezései alapján a döntéshozatal név szerinti 

szavazással történik.  A szervezeti és működési szabályzatnak megfelelően ábécé rendben fel 

fogja olvasni a jelenlévő képviselők nevét, akik a feltett kérdésre „igen”, „nem” és 

„tartózkodom” nyilatkozattal szavazhatnak, amelyet a névsorban feltüntet. 

Marcsikné Orosz Emese jegyző ezt követően a szavazatokat összeszámolta és annak 

eredményét a névsorral együtt átadta a polgármester részére. 

 

A név szerinti szavazás eredményét tartalmazó névsor a jegyzőkönyv 5/a. számú melléklete. 

 

Szilágyi László polgármester 

A képviselő-testület döntését kihirdette, mely szerint 6 igen szavazattal a képviselő-testület 

támogatta azt, hogy az „Utak felújítása Alsózsolca területén” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 

Solte Építő Kft. ajánlata érvényes, a közbeszerzési eljárás és a határozati javaslat szerint a 

nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésre kerül. 

 

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

 

A képviselők 6 igen szavazattal az alábbiak szerint határoztak: 
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

81/2018. (VI. 18.) határozata  

„Utak felújítása Alsózsolca területén” tárgyú közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlat 

elbírálásáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. Az „Utak felújítása Alsózsolca területén” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 115. §-a 

szerinti közbeszerzési eljárásban a Solte Építő Kft. (3626 Miskolc, Arany János tér 1/A.) 

ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. 

2. Az „Utak felújítása Alsózsolca területén” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 115.§-a 

szerinti közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést kösse meg az 

alábbi feltételek szerint: 

 

Értékelési részszempont megajánlott érték 

1. Ajánlati ár (nettó Ft) nettó 65.617.262.- Ft 

2. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan 

szakember, aki útépítés és/vagy útfelújítás tevékenység 

irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik 

(igen/nem) 

 

igen/nem* 

 

(* a megfelelőt kérjük aláhúzni) 

3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) 

(maximum 5 fő) 
1 fő 

4. Többlet jótállás vállalt időtartama (hónap) 36 hónap 

Felelős:     polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem hangzott 

el. Szilágyi László polgármester megköszönte a jelenlévők érdeklődését, és a képviselő-testület 

ülését 8 óra 23 perckor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Szilágyi László                                                                          Marcsikné Orosz Emese  

  polgármester             jegyző   

 

 


