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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 2/17/2013.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 17. napján 8.00
órakor a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői tárgyalójában megtartott rendkívüli
ülésén.
Jelen vannak: Füzesséri József polgármester
Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné alpolgármesterek
Dr. Ambrus Barnabás, Gál Péter és Pohubi József képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester
Dr. Ronyez Róbert jegyző
Füzesséri József polgármester: köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy az ülés határozatképes és azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot Dr. Ambrus Barnabás és Gál Péter
képviselők személyében.
A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot - 6 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag
6 igen szavazattal elfogadta.
A jegyzőkönyvet Tőzsérné Jakab Mária a Polgármesteri Hivatal dolgozója vezeti.
Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban – 1. sz. melléklet - szereplő napirend
szerint tartsa ülését, az alábbi módosításokkal és kiegészítésekkel:
NAPIREND:
1./ Árajánlatok bekérése a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés
Szikszón” című pályázathoz rendezvények lebonyolítása céljából
2./ Döntés a 2013. évi Start-munkaprogram eszközbeszerzésére kiírt közbeszerzés
érvényességéről és eredményéről
3./ Döntés a 2013. évi Start-munkaprogram anyagbeszerzésére kiírt közbeszerzés
érvényességéről és eredményéről
Zárt ülésen:
1./ Szociális kérelmek elbírálása
- Egyebek
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot – 6 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi, módosított, elfogadott napirend szerint
tartja ülését:
NAPIREND:
1./ Árajánlatok bekérése a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés
Szikszón” című pályázathoz rendezvények lebonyolítása céljából
2./ Döntés a 2013. évi Start-munkaprogram eszközbeszerzésére kiírt közbeszerzés
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érvényességéről és eredményéről
3./ Döntés a 2013. évi Start-munkaprogram anyagbeszerzésére kiírt közbeszerzés
érvényességéről és eredményéről
Zárt ülésen:
1./ Szociális kérelmek elbírálása
- Egyebek
NAPIREND:
1./ Árajánlatok bekérése a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés
Szikszón” című pályázathoz rendezvények lebonyolítása céljából
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Pohubi József bizottsági elnök: a II. határozati javaslathoz módosító javaslata a következő: az
Ezüst Gázló Nonprofit Kft-t is hívják fel ajánlattételre.
Füzesséri József polgármester: egyetért Pohubi József képviselő módosító javaslatával.
Dr.Ronyecz Róbert jegyző: elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 22. § (5) bekezdése szerint testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell
alkalmazni. Ennek megfelelően az eljárás ezen szakaszában azt javasolja a testületnek, hogy
mindkét határozati javaslat esetében név szerinti szavazással döntsenek.
Az I. határozati javaslathoz módosító javaslat nem volt, név szerinti szavazás következik:
Dr. Ambrus Barnabás
Füzesséri József
Gál Péter
Laczkó Lászlóné
Pohubi József
Takács Lászlóné

igen
igen
igen
igen
igen
igen

A képviselő-testület az I. határozati javaslatot név szerinti szavazással – 6 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 293/2013.(V.17.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Árajánlatok bekérése a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés
Szikszón” című pályázathoz rendezvények lebonyolítása céljából
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az alábbiak szerinti ajánlatkérést
a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 pályázatunk keretében megvalósuló óvodafejlesztési
projektre rendezvények lebonyolítása részfeladat ellátásra vonatkozóan:
Az ajánlatkérő neve, címe:
SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.)
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Az árajánlat kérés tárgya és helyszíne:
Az 1. számú mellékletben meghatározott, fent megadott számú pályázat keretében és annak
feltételei szerint megvalósítandó rendezvények lebonyolítás részfeladat ellátása, a pályázatban
megadott megvalósulási helyszíneken.
A teljesítés határideje:
A projekt zárásig, közösen egyeztetett ütemezéssel.
Az árajánlat adási határidő:
2013. 05.24.
Az ajánlattétel benyújtásának helye:
Szikszó Város Önkormányzata
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
szkati.szakadti13@gmail.com
Az ajánlattétel benyújtásának módja:
Az ajánlatokat jelen Ajánlatkérő 2. számú mellékletének kitöltésével kérjük beadni egy
példány eredeti és egy példány másolat formájában, zárt borítékban postai úton vagy
személyesen. A borítékra írják rá: „Ajánlat TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 pályázat
feladatainak ellátására” és „Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel”.
Szerződés meghatározása és megkötés tervezett időpontja:
Vállalkozói szerződés, 2013.05.31-ig.
A pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei:
A teljesítés során közösen egyeztetett ütemezéssel rész számlák, majd végszámla nyújtható
be. A számla kifizetési határideje maximum 90 nap átutalással.
Az ajánlatok bírálati szempontjai:
Az ajánlatkérő a legolcsóbb ajánlatot fogadja el és fenntartja magának a jogot, hogy az egyes
részajánlatok szerint külön szerződést kössön az ajánlatadókkal.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
Ajánlati árat (az 1. sz. melléklet alapján), és az ajánlati árnak tartalmaznia kell a feladat
ellátásához szükséges valamennyi járulékos költséget.
Általános előírások:
Az árajánlatkérő javasolja az ajánlattevőnek, hogy saját felelősségükre szerezzenek be minden
olyan információt, amely az ajánlatok elkészítéséhez szükségesek lehetnek.
Információ kérhető:
Polgármestertől az ajánlatkérő fejlécben szereplő elérhetőségein.
Az ajánlatkérő az ajánlatok beadási határideje előtt 3 nappal módosíthatja, illetve
helyesbítheti az ajánlattételi anyagot.
A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása
Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget biztosítja. Ajánlatkérő az eredményhirdetés során a
második helyezettet is meghatározhatja, és a nyertes visszalépése esetén, azzal köthet
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szerződést. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet nyertest.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Takács Lászlóné alpolgármester asszony
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Füzesséri József polgármester: szavazásra teszi fel Pohubi József bizottsági elnök II.
határozati javaslatra vonatkozó módosító javaslatát, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.
Név szerinti szavazás következik:
Dr. Ambrus Barnabás
Füzesséri József
Gál Péter
Laczkó Lászlóné
Pohubi József
Takács Lászlóné

igen
igen
igen
igen
igen
igen

A képviselő-testület a II. határozati javaslatot Pohubi József bizottsági elnök módosító
javaslatával együtt név szerinti szavazással – 6 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 6
igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 294/2013.(V.17.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Árajánlatok bekérése a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés
Szikszón” című pályázathoz rendezvények lebonyolítása céljából
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025
pályázatunk keretében megvalósuló óvodafejlesztési projektre rendezvények lebonyolítása
részfeladat ellátásra vonatkozóan az alábbi 3 céget hívja fel ajánlattételre:
1. BESSENYEI BRIGITTA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
3529 Miskolc, Szilvás u. 31. 3/1.
2. SAJÓ KÉPZÉSI ÉS HUMÁNFEJLESZTÉSI KÖZPONT ALAPÍTVÁNY
3530 Miskolc, Meggyesalja u. 22.
3. SAVIC CONSULTING KFT.
3531 Miskolc, Vászonfehérítő u. 36. fsz/3.
4. EZÜST GÁZLÓ NONPROFIT KFT.
3800 Szikszó, Rákóczi utca 33.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Takács Lászlóné alpolgármester asszony
Törvényességi szempontból látta: jegyző
2./ Döntés a 2013. évi Start-munkaprogram eszközbeszerzésére kiírt közbeszerzés
érvényességéről és eredményéről
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Előterjesztő: polgármester
Füzesséri József polgármester: köszönti a napirend tárgyalásánál Jancsurák Sándor
közbeszerzési szakértőt, kéri adjon tájékoztatást a közbeszerzés eredményéről.
Jancsurák Sándor közbeszerzési szakértő: elmondja, hogy egyik ajánlattevő sem jelent meg a
Bíráló Bizottság ülésén. Írásban új ajánlat nem érkezett tőlük, így az eddigi ajánlatok a
véglegesek. Az alábbi döntéseket javasolják: az alkalmassági követelményeknek mindketten
megfelelnek, nyilatkozatokat benyújtották, ami megfelel a feltételeknek. A Bíráló Bizottság
javasolja megállapítani, hogy mindkét ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. Ezeket a Bizottság
értékelte. A Bíráló Bizottság a közbeszerzési eljárás nyertesének a Slárku Bt.-t javasolja
kihirdetni.
Pohubi József bizottsági elnök: a közbeszerzéssel kapcsolatban különböző műszaki és az
eszközök árára vonatkozó kérdéseket tesz fel, melyekre Jancsurák Sándor közbeszerzési
szakértő válaszol.
Pohubi József bizottsági elnök: számtalanszor kérte, hogy legyen nyílt eljárás és rendes, ne
rendkívüli képviselő-testületi ülésen tárgyalják. Nem kapják meg időben az anyagot.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: nem ért egyet azzal, hogy nyílt eljárás legyen.
Dr.Ronyecz Róbert jegyző: elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 22. § (5) bekezdése szerint testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell
alkalmazni. Ennek megfelelően az eljárás ezen szakaszában azt javasolja a testületnek, hogy
név szerinti szavazással döntsenek.
Füzesséri József polgármester: kéri, aki egyetért azzal, hogy a Bíráló Bizottság javaslatára
mindkét ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítsák, az szavazzon:
Név szerinti szavazás következik:
Dr. Ambrus Barnabás
Füzesséri József
Gál Péter
Laczkó Lászlóné
Pohubi József
Takács Lászlóné

igen
igen
igen
igen
igen
igen

A képviselő-testület polgármester szóbeli előterjesztését név szerinti szavazással – 6 fő van
jelen a szavazásnál – egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 295/2013.(V.17.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a 2013. évi Start-munkaprogram eszközbeszerzésére kiírt közbeszerzési
ajánlatok érvényességéről
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi Start-munkaprogram
eszközbeszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás során a benyújtott 2 (két) ajánlat közül a Bíráló
Bizottság javaslata alapján az alábbi ajánlattevők ajánlatát nyilvánítja érvényesnek:
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SLÁRKU BT.
3519 Miskolc, Fajdos dűlő 61550/2
SZATECH-2000 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
3525 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 117.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Füzesséri József polgármester: kéri, aki egyetért azzal, hogy a Bíráló Bizottság javaslatára a
SLÁRKU BT.-t hirdessék ki az eljárás nyertesének, az szavazzon:
Név szerinti szavazás következik:
Dr. Ambrus Barnabás
Füzesséri József
Gál Péter
Laczkó Lászlóné
Pohubi József
Takács Lászlóné

igen
igen
igen
igen
nem
igen

A képviselő-testület polgármester szóbeli előterjesztését név szerinti szavazással – 6 fő van
jelen a szavazásnál – 5 igen és 1 nem szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 296/2013.(V.17.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a 2013. évi Start-munkaprogram eszközbeszerzésére kiírt közbeszerzési
ajánlatok eredményéről
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi Start-munkaprogram
eszközbeszerzésére kiírt közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság javaslata alapján a
SLÁRKU BT.-t (3519 Miskolc, Fajdos dűlő 61550/2) az eljárás nyertesének kihirdeti.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Döntés a 2013. évi Start-munkaprogram anyagbeszerzésére kiírt közbeszerzés
érvényességéről és eredményéről
Előterjesztő: polgármester
Füzesséri József polgármester: szintén felkéri Jancsurák Sándor közbeszerzési szakértőt,
adjon tájékoztatást a közbeszerzés eredményéről.
Jancsurák Sándor közbeszerzési szakértő: elmondja, hogy egyik ajánlattevő sem jelent meg a
Bíráló Bizottság ülésén. Két ajánlat hiánypótlásra szorult, fel is szólították őket, azonban új
ajánlatot nem adtak be. A Bíráló Bizottság javasolja megállapítani, hogy érvénytelen ajánlatot
adott be a VITELLO Kft.(3600 Ózd, Sárli telep Pf. 172.) és a BORSODI INGATLANKER
KFT.(3600 Ózd, Vasvár út 5.), érvényes ajánlatot a DOMAÉP KFT.(3600 Ózd, Sárli telep Pf.
172.) adott be. A Bíráló Bizottság a közbeszerzési eljárás nyertesének a DOMAÉP KFT.-t
javasolja kihirdetni.
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Pohubi József bizottsági elnök: kéri, hogy a jövőben a képviselők kapjanak olyan anyagot,
amiben a teljes anyag szerepel.
Dr.Ronyecz Róbert jegyző: elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 22. § (5) bekezdése szerint testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell
alkalmazni. Ennek megfelelően az eljárás ezen szakaszában azt javasolja a testületnek, hogy
név szerinti szavazással döntsenek.
Füzesséri József polgármester: kéri, aki egyetért azzal, hogy a Bíráló Bizottság javaslatára a
VITELLO KFT. és a BORSODI INGATLANKER KFT. ajánlatát érvénytelennek, a
DOMAÉP KFT. ajánlatát pedig érvényesnek nyilvánítsák, az szavazzon:
Név szerinti szavazás következik:
Dr. Ambrus Barnabás
Füzesséri József
Gál Péter
Laczkó Lászlóné
Pohubi József
Takács Lászlóné

igen
igen
igen
igen
igen
igen

A képviselő-testület polgármester szóbeli előterjesztését név szerinti szavazással – 6 fő van
jelen a szavazásnál – egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 297/2013.(V.17.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a 2013. évi Start-munkaprogram anyagbeszerzésére kiírt közbeszerzési
ajánlatok érvényességéről
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi Start-munkaprogram
anyagbeszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás során a benyújtott 3 (három) ajánlat közül a
Bíráló Bizottság javaslata alapján az alábbi 1 (egy) ajánlattevő ajánlatát nyilvánítja
érvényesnek:
DOMAÉP KFT.
3600 Ózd, Sárli telep Pf. 172.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az alábbi 2 (két) ajánlattevő ajánlata érvénytelen:
VITELLO Kft.
3600 Ózd, Nemzetőr utca 18/20.
BORSODI INGATLANKER KFT.
3600 Ózd, Vasvár út 5.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Füzesséri József polgármester: kéri, aki egyetért azzal, hogy a Bíráló Bizottság javaslatára a
DOMAÉP KFT.-t hirdessék ki az eljárás nyertesének, az szavazzon:

8

Név szerinti szavazás következik:
Dr. Ambrus Barnabás
Füzesséri József
Gál Péter
Laczkó Lászlóné
Pohubi József
Takács Lászlóné

igen
igen
igen
igen
nem
igen

A képviselő-testület polgármester szóbeli előterjesztését név szerinti szavazással – 6 fő van
jelen a szavazásnál – 5 igen és 1 nem szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 298/2013.(V.17.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a 2013. évi Start-munkaprogram anyagbeszerzésére kiírt közbeszerzési
ajánlatok eredményéről
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi Start-munkaprogram
anyagbeszerzésére kiírt közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság javaslata alapján a
DOMAÉP Kft.-t (3600 Ózd, Sárli telep Pf. 172.) az eljárás nyertesének kihirdeti.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Polgármester ezután zárt ülést rendel el, melyről folytatólagos de külön jegyzőkönyv készül.
Kmf.

Füzesséri József s.k.
polgármester

Dr. Ronyecz Róbert s.k.
jegyző

Dr. Ambrus Barnabás s.k.
hitelesítő

Gál Péter s.k.
hitelesítő

