3/2015. sz. jegyzőkönyv
Készült: az alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről, mely 2015. február 17-én 7 óra 45 perckor kezdődött.
Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, Fodor Ákos,
Ráki István, Sándor Károly, Szabó László, Zsiros Sándorné képviselő-testületi tagok (a
jelenlévő képviselők száma 7 fő), Demkó Dóra társadalmi megbízatású alpolgármester
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, Matusz István Városüzemeltetés vezető helyettes, Horváth
Henrik Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Észak-Magyarország Szerkesztősége,
Felsőzsolcai Rendőrőrs vezetője
Meghívottként jelen vannak: Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket.
Megállapította, hogy az ülés 7 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok mellé vegyék fel a Városüzemeltetés
vezetői pozícióra érkezett, pályázat elbírálását, amelyet zárt ülés keretében tárgyalnak meg.
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2015.
(II.17.)
Kt.
határozata
a
napirend
kiegészítéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy felveszi a napirendi pontok közé
- a Városüzemeltetés vezetői pályázat elbírálását, amelyet
zárt ülés keretében tárgyalnak meg
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy fogadják el az ülés napirendjét a fenti
kiegészítéssel
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
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1./ Testvérvárosi találkozók pályázat
Előadó: polgármester
2./ Élelmiszer és alapanyag beszerzés 2014-2015 tejtermékek
Előadó: polgármester
Zárt ülés
3./ Városüzemeltetés vezetői pályázat elbírálása
Előadó: polgármester
1./ Testvérvárosi találkozók pályázat
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: Nettó 30.000,- Ft a pályázat kiírói költség, ezt mindenképp ki
kell fizetni, 10 % a sikerdíj, tehát gyakorlatilag 90%-os támogatottságú a pályázat. A
szükséges összeget a tartalék terhére biztosítanák.
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház és Könyvtár vezető: Eddig kétszer
nyújtottak be hasonló pályázatot és egyszer sikeresen. Tavaly Csehországban voltak és
meghívták a vendéglátókat. Szentmáté és Pelsőc pedig testvértelepülések, úgy gondolták,
hogy megpróbálják beadni a pályázatot.
A tervezet szerint a találkozó dátuma 2015. július 6-12. között hétfőtől vasárnapig.
Településenként 20 fő részvételét tervezik, összesen 60 főt várnának a rendezvényre. A
támogatás a résztvevők száma szerint sávosan emelkedik, de a fogadó település létszámra
nem ad támogatást a pályázat. A cél a testvérvárosi kapcsolatok erősítése, más népek
kultúrájával való megismerkedés fontosságának tudatosítása. A pályázó szervezet Alsózsolca
Város Önkormányzata, évek óta kapcsolatban vannak Pelsőc és Szentmáté településekkel
önkormányzati és intézményi szinten is. 4 európai ország részvételével valósulna meg a
pályázat, amiből terveztek költséget útiköltségre, szállásra, étkezésre, programok
szervezésére, belépőkre, eszközökre és kommunikációs költségre.
Szilágyi László polgármester: Az önkormányzat költségvetésében van elkülönítve pénz
pályázatok finanszírozására.
Ráki István képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, öröm, hogy egy ilyen pályázat benyújtására van lehetőség, a bizottság
egyhangúlag támogatta a javaslatot.
Szabó László képviselő-testületi tag: Kimondottan gyerekek részvételére van kiírva a
pályázat?
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház és Könyvtár vezető: Fiatal felnőttekre, ők a
12-30 éves korosztályt célozták meg, utána jelenléti ívvel kell igazolni, a részvételt.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Ki a pályázatíró cég, és hogyan kerültek a képbe?
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Brünner István alpolgármester: Budapesti cég, ők jelentkeztek be a pályázat benyújtására,
erre vannak szakosodva, mivel Európai Uniós határokon átnyúló pályázat, a dokumentumokat
angol nyelven kell benyújtani.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Az előzőket is angol nyelvtanár segítségével
nyújtották be, ennek a cégnek a tevékenységében nem szerepel ilyen ilyen tevékenységi kör.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy döntsenek a Testvérvárosi találkozók pályázat
benyújtásáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2015. (II.17.) Kt. határozata a Testvérvárosi
találkozók pályázatról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Tempus
Közalapítvány által kiírt Testvérvárosi találkozók című
pályázatra.
Az önerőt a 2015. évi költségvetés terhére biztosítja, amely a
pályázat teljes összegének 10 %-a.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
2./ Élelmiszer és alapanyag beszerzés 2014-2015 tejtermékek
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: A tejtermékek beszerzésére korábban kiírásra került a
pályázat a többi élelmiszer alapanyag beszerzéssel együtt, de akkor nem született eredmény,
túl magas volt az ár, amit akkor ajánlottak a cégek, újra ki kellett írni a közbeszerzést, az
Abaújtej és a Sajtkalmár adott árajánlatot.
Ráki István képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és az Abaújtej Közös Vállalatot hirdessék ki az eljárás győztesének.
Szilágyi László polgármester: Ők adták az olcsóbb ajánlatot és a cég beszállítója a
településnek, a korábbi beszállítók közül egy-kettő már meg is szűnt.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy a Központi Konyha 2014-2015-ös Élelmiszer
és alapanyag beszerzésének közbeszerzési eljárás keretében a tej termékkörben az Abaújtej
Közös Vállalatot (3849. Forró, Kakastanya) hirdessék ki nyertesnek.
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A közbeszerzésről név szerinti szavazást kell tartani.
Név szerint szólítja a képviselőket, hogy válaszoljanak az alábbi kérdésre:
Támogatja-e, hogy a Központi Konyha közbeszerzési pályázatának győzteseként a Tejtejtermékek termékkörben az ABAÚJTEJ Közös Vállalatot (3849 Forró, Kakastanya)
hirdessék ki nyertesnek.
Brünner István alpolgármester:
Fodor Ákos képviselő-testületi tag:
Ráki István képviselő-testületi tag:
Sándor Károly képviselő-testületi tag:
Szabó László képviselő-testületi tag:
Szilágyi László polgármester:
Zsiros Sándorné polgármester:

IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN

Szilágyi László polgármester: Kihirdeti a név szerinti szavazás eredményét.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2015.(II.17.) Kt. határozata a Központi Konyha 20142015-ös Élelmiszer és alapanyag beszerzésének
közbeszerzéséről a tej termékkörben
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a Központi Konyha Élelmiszer és
alapanyag beszerzésének Közbeszerzésében a tej
termékközben az alábbi nyertest hirdeti ki és felhatalmazza
a Polgármestert a szerződés megkötésére.

Termékcsoport

Pályázó

Nettó ajánlati ár (Ft)

Tej

ABAÚJTEJ Közös Vállalat
3849. Forró, Kakastanya

4.750.850 Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Más vélemény hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester a nyílt ülést 8 óra 00
perckor bezárta.
Kmf.
Szilágyi László
polgármester

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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