Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.
8/2018. Jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 2. napján
08 óra 00 perckor, a Polgármesteri Hivatal 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, Szabó László és
Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 8 fő),
Marcsikné Orosz Emese jegyző távollétében Dr. Havasi Titanilla jogi ügyintéző
Távolmaradását nem jelezte: Brünner István képviselő
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: Takácsné Szabó Zsuzsanna az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és
Konyha vezetője, Vadász József RNÖ elnök
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 8 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 8 tagja vett részt.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
N a p i r e n d:
1. „Élelmiszer alapanyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatok
elbírálása
Előadó: polgármester
2. „Önkormányzati konyha épületének fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásra érkezett
ajánlatok elbírálása
Előadó: polgármester
3. Kerítésépítés folytatása temető körül
Előadó: polgármester
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A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
1. Napirendi pont tárgyalása
„Élelmiszer alapanyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatok
elbírálása
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 határozati
javaslatot képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Szilágyi László polgármester
A közbeszerzési eljárást szerződésben foglaltak szerint – a vonatkozó jogszabályi előírásoknak
megfelelően – közbeszerzési tanácsadó bonyolítja le. A beérkezett ajánlatok alapján a bíráló
bizottság elkészíti azok bírálatát, és megfogalmazza javaslatát az ajánlatkérő felé.
Elmondta, hogy a határozati javaslatban felsorolt pontok szerint külön-külön fognak szavazni,
hiszen a közbeszerzésnek volt eredménytelen és érvénytelen, valamint eredményes és érvényes
része is.
Kérte a képviselőket, hogy a határozati javaslat 1. pontjában foglaltak szerint döntsenek a
közbeszerzési eljárás 3. részének eredménytelenné nyilvánításáról, mivel a laktóz és
glukózmentes szárazáru beszerzésére vonatkozóan nem érkezett ajánlat.
A döntéshozatal név szerinti szavazással történik, melyet a határozati javaslat pontjainak
sorrendjében fognak lebonyolítani.
Dr. Havasi Titanilla jogi ügyintéző
Elmondta, hogy 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, melyet a névsorban feltüntet. Ezt követően az összesített
szavazatokat tartalmazó eredményt átadja a polgármester részére.
A név szerinti szavazás eredményét tartalmazó névsor a jegyzőkönyv 3/a. számú melléklete.
A határozati javaslat 1. pontjáról történő szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett
részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
82/2018. (VII.2.) határozata
„Élelmiszer alapanyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 3. részének
eredménytelenné nyilvánításáról
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Élelmiszer alapanyagok beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárás 3. részét (laktóz és gluténmentes szárazáru beszerzése), a Kbt.75.
§ (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester
Kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjában szereplő, Gladiolus Kft. ajánlatának
érvénytelenné nyilvánításáról.
A határozati javaslat 2. pontjáról történő szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett
részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2018. (VII.2.) határozata
„Élelmiszer alapanyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 1. részének
érvénytelenné nyilvánításáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Élelmiszer alapanyagok beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárás 1. részében, a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelennek nyilvánítja a Gladiolus Kft. ajánlatát.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester
Kérte, hogy döntsenek a határozati javaslat 3. pontja szerint az 1-2. és 4-13. részben szereplő
ajánlattevők ajánlatának érvényessé nyilvánításáról.
A határozati javaslat 3. pontjáról történő szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett
részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2018. (VII.2.) határozata
„Élelmiszer alapanyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 1-2. és 4-13. részének
érvényessé nyilvánításáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Élelmiszer alapanyagok beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban az 1. és a 4. részben az ABAUJTEJ Közös Vállalat (3849 Forró,
Kakastanya), a 2. részben a Közétkeztetést Pályázó Kft. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út
10.) és a Halker Kft. (8630 Balatonboglár, Klapka u. 14.) közös ajánlattevők, az 5. és 6. részben
a Belovecz és Társa Kft. (3900 Szerencs, Dobó út 32.), a 7. és a 13. részben a Gasztro Miskolc
Kft. (3527 Miskolc, Fonoda utca 19.), a 8. és a 11. részben a SAJÓ-HÚS Vágó és Feldolgozó
Kft. (3561 Felsőzsolca, Állomás u. 11.) ajánlattevő, a 9. részben a RIWEX Kft. (3900 Szerencs,
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Petőfi utca 10.), a 10. és a 12. részben pedig a Gemini Trade Kft. (4400 Nyíregyháza, Debreceni
út 270.) ajánlattevők ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester
Kérte, hogy döntsenek a határozati javaslat 4. pontja szerint a közbeszerzési eljárás 1-2. és 413. részének eredményessé nyilvánításáról.
A határozati javaslat 4. pontjáról történő szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett
részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2018. (VII.2.) határozata
„Élelmiszer alapanyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 1-2. és 4-13. részének
eredményessé nyilvánításáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Élelmiszer alapanyagok beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárás 1-2., valamint 4-13. részét eredményesnek nyilvánítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester
Javasolta, hogy nyilvánítsák nyertesnek a határozati javaslat 5-6. pontja szerint az 1-2. és 4-13.
részben szereplő ajánlattevők ajánlatait, valamint adjon felhatalmazást a képviselő-testület a
polgármester részére a nyertes ajánlattevőkkel történő szerződés megkötésére.
A határozati javaslat 5-6. pontjáról történő szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja
vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
86/2018. (VII.2.) határozata
„Élelmiszer alapanyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 1-2. és 4-13. részének
nyertes ajánlattevőivel történő szerződéskötésről
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testület az „Élelmiszer alapanyagok beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertesnek nyilvánítja az 1. és a 4. részben az ABAUJTEJ
Közös Vállalat (3849 Forró, Kakastanya), a 2. részben a Közétkeztetést Pályázó Kft. (4002
Debrecen, Balmazújvárosi út 10.) és a Halker Kft. (8630 Balatonboglár, Klapka u. 14.) közös
ajánlattevők, az 5. és 6. részben a Belovecz és Társa Kft. (3900 Szerencs, Dobó út 32.), a 7. és
a 13. részben a Gasztro Miskolc Kft. (3527 Miskolc, Fonoda utca 19.), a 8. és a 11. részben a
SAJÓ-HÚS Vágó és Feldolgozó Kft. (3561 Felsőzsolca, Állomás u. 11.) ajánlattevő, a 9.
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részben a RIWEX Kft. (3900 Szerencs, Petőfi utca 10.), a 10. és a 12. részben pedig a Gemini
Trade Kft. (4400 Nyíregyháza, Debreceni út 270.) ajánlattevő ajánlatát.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevőkkel a szerződést megkösse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont tárgyalása
„Önkormányzati konyha épületének fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásra érkezett
ajánlatok elbírálása
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 határozati
javaslatban foglaltak szerint a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Deberép Kft.
ajánlattevő ajánlatát.
Szilágyi László polgármester
Az önkormányzati konyha fejlesztésére kiírt közbeszerzési kiírásra egy ajánlat érkezett, mely
érvényes és eredményes volt.
Az előző napirendhez hasonlóan a döntéshozatal név szerinti szavazással, a határozati javaslat
pontjainak sorrendjében fog történni.
Dr. Havasi Titanilla jogi ügyintéző
Szintén ábécé rendben felolvasta a jelenlévő képviselők nevét, akik a feltett kérdésre „igen”,
„nem” és „tartózkodom” nyilatkozattal szavazhattak, melyet a névsorban feltüntetett, majd az
összesített szavazatokat tartalmazó eredményt átadta a polgármester részére.
A név szerinti szavazás eredményét tartalmazó névsor a jegyzőkönyv 4/a. számú melléklete.
A határozati javaslat 1. pontjáról történő szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett
részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2018. (VII.2.) határozata
„Önkormányzati konyha épületének fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásra érkezett
ajánlat érvényessé nyilvánításáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati konyha épületének
fejlesztése” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 115.§-a szerinti közbeszerzési eljárásban
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érvényesnek nyilvánítja a Deberép Kft. (4032 Debrecen, Kaffka Margit utca 34.) ajánlattevő
ajánlatát.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslat 2. pontjáról történő szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett
részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2018. (VII.2.) határozata
„Önkormányzati konyha épületének fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásra érkezett
ajánlat eredményessé nyilvánításáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati konyha épületének
fejlesztése” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 115.§-a szerinti közbeszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslat 3. pontjáról történő szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett
részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
89/2018. (VII.2.) határozata
„Önkormányzati konyha épületének fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes
ajánlattevőjével történő szerződéskötésről
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testület az „Önkormányzati konyha épületének
fejlesztése” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 115.§-a szerinti közbeszerzési eljárásban
nyertesnek nyilvánítja a Deberép Kft. (4032 Debrecen, Kaffka Margit utca 34.)
ajánlattevőt, és felhatalmazza a polgármestert, hogy vele a szerződést megkösse az alábbi
feltételek szerint:
Értékelési szempont
1. Ajánlati ár (nettó Ft)
2. A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan
szakember, aki konyha építési tapasztalattal rendelkezik
(igen/nem)
3. Késedelmi kötbér (százalék, min. 0,5%, maximum 1%/nap)
4. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő)
(maximum 5 fő)

Megajánlás
27.031.611.- Ft
igen/nem
* a megfelelőt kérjük aláhúzni

0,5 %/nap
0 fő
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont tárgyalása
Kerítésépítés folytatása temető körül
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester
Elmondta, hogy a temető körül kb. 140-150 m kerítés megépítése hiányzik. Az előterjesztés
tartalmazza az elvégzendő munkák költségbecslését.
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek elnökét felkérte a
bizottság véleményének ismertetésére.
Dr. Majoros Géza képviselő és Vadász József RNÖ elnök a tanácskozó termet 8 óra 10 perckor
elhagyták.
Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és 5 igen, valamint egy
ellenszavazattal elfogadásra javasolja a temető melletti kerítés építéséhez szükséges fedezet
biztosítását.
Dr. Majoros Géza képviselő és Vadász József RNÖ elnök 8 óra 14 perckor visszatértek a
tanácskozó terembe.
Fodor Ákos képviselő
Elmondta, hogy a bizottsági ülésen kifejtette véleményét, miszerint a temető melletti kerítés
befejezését nem tartja sürgetőnek, illetve a munkálatok elvégzését továbbra is közfoglalkoztatás
keretében javasolja elvégezni.
Szilágyi László polgármester
Kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a temető körüli kerítés megépítéséhez szükséges
fedezet biztosításáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 2 nem és 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
90/2018. (VII.2.) határozata
temető melletti kerítésépítés befejezéséhez szükséges fedezet biztosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alsózsolcai Köztemető körüli kerítés
építésének befejezésére 6 millió forint összeget biztosít 2018. évi költségvetési tartaléka
terhére.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kerítésépítéssel kapcsolatban szükséges intézkedéseket
megtegye.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester
- Elmondta, hogy meghívást kaptak a pelsőci testvértelepülésen július 7-én
megrendezésre kerülő falunapra. Kérte, hogy a részvételi szándékot szíveskedjenek
jelezni a képviselők.
- Megjelent az Alsózsolcai Hírlap, mely tartalmazza – többek között – az utóbbi időben
megvalósult fejlesztéseket. Kérte a képviselőket, hogy mondjanak véleményt a
cikkekkel kapcsolatban, illetve aki kedvet érez hozzá, írjon az újságba.
- Tájékoztatta a képviselőket, hogy a település végén lévő játszótér javítására ajánlatot
kért, mely szerint 600 ezer forint szükséges egy játék cseréjére, illetve a meglévők
javítására. Sajnos a játszóteret nem mindig rendeltetésének megfelelően használják,
ezért több játék elhasználódott.
A napirendekkel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel, javaslat nem hangzott el,
Szilágyi László polgármester a Képviselő-testület rendkívüli ülését 8 óra 20 perckor bezárta.
K.m.f.

Szilágyi László
polgármester

Marcsikné Orosz Emese
jegyző távollétében:

Dr. Havasi Titanilla
jogi ügyintéző
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