JEGYZ6K6NYV
K6sziilt: sajokaza K<izs6gi onkormrlnyzatkepvisel6-teshilet6nek
2ll4.jrilius 15. napjrin
megtartott rendkivrili nyilt til6s6r6l
Az iil6s

helye:

Jelen vannak:

polgrlrmesteri Hivatal
tandcskoz6terme

Steflln L6szl6
Dr. Czenke Antal
Hegedtisn6 Petkovics Katalin
Izs6 P6l

Kis Kriroly
Solt6sz Lajosn6

polgiirmester
alpolgrirmester
telepril6si k6pvisel6
telepril6si k6pviselci
telepril6si k6pviselci
teleptil6si k6pviselci

T6th Abel jegyzT

Meehivottak:

Tam6s Gyulrln6 int6zm6nw ezet6

tisztelettel kri
es, mivel a tri
Czeke Antal
j egyzcikcinyv hitelesit6nek
trjrt6n6 krj ekil6s6r
hitel esitci i me gb iz6st?
kijelentik, megbiz6suk

Steffn Lr[szl6 poledrpqster megk6ri a jelenl6vci ket, szavazzanaka:r61,
hogy egyet6rtenek-e
Dr. czenke Antal alpol grlrmester j egyz6t otryu hitelesit6
megbizdshv
al?

Dr

C4e.nke

szavazhsban.

Antal alpoledrmester

6rintetts6get jelent

be, kozli, nem vesz r6szt a

A k6pvisel6-testiilet 5 igen, 1 fti nem szavazott szavazattalDr.
czenke Antal alpolgilrmestert
jegyzlkonyv hitelesft6nek kijekili.
megk6ri a k6pvisel6ket, szav azzanak arr6l, hogy
egyet6rtenek-e
e gy z1konyv hi tel es it6 ne gbiz6s6v
al?
Izs6 Pr[l telepiil6si k6pvisel6 6rintetts6get jelent
be, kijelenti, nem veszr6szt a szavazgsban.

A k6pvisel6-testiilet 5 igen, I fci nem szavazott szavazattar rzs6 p6l
telepril6si k6pviselcit
jegyz6k<inyv hitelesitcinek kijel<ili.

Stefiin Lriszl6 nolgdrmester ismerteti a meghiv6ban
szerepl6 napirendi pontokat.
tov6bbi kieg6szii6s e, iauastata- a ,rupir.r,ai pontokkal

ffi*ifrXhru*-"

"ulukit"k

A k6pvisel6-testiilet 6 igen szavazattal az alilbbirLapirendet
hagyta jov6:

1'

"Yirlalkozitsi szetz6d6s a saj6kazai 6ltalinos iskola b6vit6s6re 6s 6talakitirs6ra,,
kozbeszerz6si elj tirrlsban dont6sh ozatal

tirgyi

Ea: Stefiin Liszl| polgiirmester

2'

Ajanlattevl c6gek kijeltil6se atfirfigyel|rendszer
ki6pit6s6vel kapcsolatosan
Ea: Stefdn L6szl6 polg:irmester

3'

Yillalkozasi dij elfogadilsa Kozbeszerz6s lefolytat
ir'iltoz aterfrgyel6 rendszerhez
Ea: Stefi{n Lhszl6 polgdrmes.fer

4'

P6tmunka <isszeg6nek elfogadasa azEMorr-4.3.
1/A-11-2012-0022 sz. pilyLzathoz
Ea: Stefi[n Liszld polgrirmester

5'

Arajrlnlatok elbir6lisa azEMop-+. 3. l/A-1 r-2012-0022
sz. p[lyinathoz,6vodai
eszkozbeszerz6s6re

Ea: Stefi{n Lfiszl| polg:irmester

6'

Arajrlnlatok elbir6l6sa az tAtrrtop-3. l. I r-12/2-2012-0023
sz. p6ry6zathoz, nevel6si
program fitdolgozirsa kettelephelyre .onatlkoz6an
Ea: Steffn Liszl6 polgrirmesfer

Inditvrinyok, j avaslatok

l.napirendi pont mest{rwalisa

Kis Krirolv teleptil6si k6pvisel6 megfterdezr, hogy
milli6 forint volt?

a

pdlyinaton elnyert <isszeg nem 490

tdmogati.6dt'

valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, kieg6szit6se a
? Meg6llapitja, tovilbbr k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem
ket, szavazzanak az elhangzott javaslat elfogad6srir6l.
a szavaziiskor 6 fti k6pvisel6 van jelon.

hatittozati jav
hangzott el'
Meg6llapftj

A k6pvis

\

eI6 -tes

tiilet : 6 i gen

szav azattal

az alilbbi hat6ro zatot ho zta:

Trirsv: ,,Ydllalkozhsi szerz6d6s a saj6kazai illtalinos iskola b6vft6s6re
6s
tirgyukozbeszeru6si

6talakitds6ra,,
elj6r6sban be6rkeiett ajilnlatokkal kapcsolatos dcint6s meghozatala

A K6pvisel6-testiilet a ,,Yilllalkozhsi szerz6d1s a saj6kazai 6ltal6nos
iskola b6vit6s6re 6s 6talakitis6ra,,
tilrgyi kozbeszerzlsi elj6r6sban a kcivetkez6 dont6st hozza:

1') Meg6llapitja, hogy a krivetkez6 ajinlattevS 6ltal benyrijtott ajhnlat
a Kbt. 74. $ (1)
bekezd6s e) pontja alapjin6rv6nytelen:
a.) KV Epitci Kereskedelmi 6s Szolg6ltat6 Kft. (3704Berente, rpar
t.2.\

2') Megallapitja, hogy a k<ivetkez6 ajinlattev6k
a.)

6n,r6nyes

ajirlatotnffitottak

be:

Tiirsai Kft. (1047 Budapest, Attila u. 34.)
b') KEVIEP Epitciipari 6s kereskedelmi Kft. (4)25Detrecen, Sz6chenyi t.46.)
c') Adeptus-H Kft. -Hid6pit6 Zrt.kozos ajinlaltev6k a k<ivetkez6 aiinlatielemmel:
Jrinosil_< 6s

Ajdnlattev6 neve:. Jrinosik 6s Trirsai Kft.
Cime: 1047 Budapest, Attila u.34.

Ajrlnlattev6 neve:. KEVTEP Epft6ipari 6s Kereskedelmi Kft.
Cime: 4025 Debrecen, Sz6chenyi u. 46.

Kiiziis ajfnrattev6 neve: ADEprus -H

zrt.- rrinnpir 6 zrt.

cime: 3525 Miskolc, szepessy p. u.3., rr3g Butrapest,
Karikrfs x'. u.20.

3') Megallapitja, hogy az 6rv6nyes ajinlatot benyujt6
ajanlattevcik pontsz1ma M
ajfinlatt6teli felhiv6s v. 3 3 . I . 6s v. 3 3 2. pontjai
alapjLna krivetkez6 :
.

.

.

Az ajinlatt6teli felhfvris alapjrin a srilysziimok a kdvetkezcik:
Szempont Srllyszfm
Nett6 ajanlati 6r (Ft), srilysziim: 70
J6t6ll6s id6tartam (minimum 36 h6nap, maximum
v6llalt k6sedelmi kotb6r m6rt6ke (%rnaptannap),
Aj6nlatte
v6 neve
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0.000
Ft
427.25
0.676
Ft

Srilyo
zott
pontsz

83,1

pont
89,1

0

7000,
00

2.Biriiati
szempont
szerinti
6rt6kel6si
elem

60

h6nap

6;0

srilys

Ponts
zi.m

60 h6nap

60 h6nap

to

Sulyo
zott
pontsz

3.Bir6la Pont

Sfly

ti

szd

szempo

m

ozott n
pont

nt
szerinti
6rt6kel6
si elem

Osszese

szd

m

100

2000,

0,4o/o/n

100

pont

00

aptiat

pont

pont

nap

2000,

0,4%oln

100

apt|i

1000

00

pont

pont
2000,
000
pont

nap

,00
pont

r00
pont

1000

9237,0

,00

0 pont

100
po.nt
1Otl

pont

4

zii:

6m

pont
5827,
90
pont
6237,
00
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10.000,
00 pont

pont

pont

882I,9
0 pont

4.) Megrlllapftja, hogy az eljirils a
tekintettel arra, hogy az cisszess
,irrA a--.^_j
renrTeTTra.Acra illl6
, nett6
anvagi c^a_redezet316.s07.2r7 Ft

:l#i:#:"sre

',H:1*3,#l

at
ra_,t!. ^)t_1^u___q
of tev6
ajinlattev6 nem tett

)

a

--jnelu;".lffiff;1"#::l;

5.) Az risszegez6s

,ii?:#,,T:T:i?fl."',fl'ffi:::5

Felel6s: Stefrin Lfuszldpolg6rmester
Hatrlrid6: azowral
2.

napirendi pont megt{rsvaldsa

A k6pvis el6-testiilet : 6 i gen

szav azattal

az alihbi hat6r ozatot hozta:

Tr{rry: Ajinlatteteli felhiv6s kilaild6s6nek
s aj 6kaz a kci z s 6gb

en (29 r 20

|4

.

(rv.

1

.

megt6rgyaldsa a ,Terfrgyelci rendszer ki6pit6se
",,'
) B M rend eGt. ; ciiii p 6ry azathoz

friletr
cfmr
rissz

zer ki6pit6se Saj6kaza
(rV. 1.) BM

/2014.

ot, az <jnkormilnrrzat e

- QUALI-TOP KERSKEDELMI ES szol-cAr:raro
Kft. (3508 Miskolc, Halad6s utca
a. ep.) az,
- EX-TRA ALARM Kft.(3533 Miskolc, szeder
u.tca 54.1. em. 4.),varamint az
- ALARM ELEKTRONIKA BIZTONSAGTECFINIKAI
TERVE zo psTELEPiTo Kft.
(3529 Miskolc, Bocskai u. I l.),
ea

1.

,,T6rfigyel6 rendszer ki6pit6se sajokazak<izs6gben', tirgyilban.
polgrirmestert, .hogy a pilryinatbam megjer<ilt
feladat
odjon.

lhivja a

Stefiin Ldszlo polg6rmester
azonnal

olja

sts
slattal kapcsolatosan? Megii llapitja, tov6bbi
Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az
aszavazdskor 6 f6 k6pvisel6 van ielen.

.

A

k6 pvis el6 -tes

tiilet : 6 i gen szav azartal az alibbi lr,atdro z atot ho
zta:

Trfrgv: Polg6rmester felhatalm
kapcsolatosan

az6sa a

t6rfigyel6 rendszer ki6pit6s6he z behrkezS ajrinlatokkal

sajSkaza Krizs6g g*""lTyzat Kepuiselci-testtilete jelen
hatirozatilban felhatal mazza a
polgilrmestert a ,,T6rfigyelci rendszer ki6pft6se
s;aj6kaza k<izs6gben (2g/20t4.(rv.l.) BM
rendelet')" tdtgyttkozbeszerz6si eljrlr6sbanbefi*etzO
ui,itfutot elbirdl6s1val, a legked vez6bb
ajdnlat elfogad6srlra, valamint a legkedve z6bb
ajdnlatot aao c6ggel a szerz6d6smegkcit6s6re

Felel6s:
Hatr[rid6:
3.

Stefrln Liszlopolg6rmester
6rtelemszenien

napirendi pont megt6rwl6sa.

Stefiln Ldszlf noleir,4rgstqr elmondja a kozbeszerzest
bonyol ito c6g a Kormos Ugyv6di
koda 120 ezer forint+Are 6ron eivrlllata a t6r:figyel6 karrerilkkal

kapcsolatos eljrir6s
bonyolft6s6t' v6lem6nye szerint
ked,velS
ajinlat,
k6i, a t?f"ir"ro tesrrilet
l?g.yo\
jSvithagyhsit. Megk6rdezi, van-e"tvalakinek
toviibbi kLd6se, javaslata, kieg6szit6se a
javaslattal kapcsolatosan? Meg6ll apitja,tov6bbi
k6nl6s, javaslat, kieg6szft6s nemhangzott el.
Megk6ri a k6pviselciket, szaiazt^uk az elhangzorn javaslat
.irogu"aara6l. Meg6ll apitja, a
szavazilskor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet : 6 i gen szav azattal az alifJbi

r1Ist
be

A

1rkezett

hat6r ozatot hozta:

t6rfigyel6_rendszer ki6pit6s6hez sztiksdgres
6r

aj 6nlat el fo gad6s a

-

kozbeszerz6si elj rlr6s lefolTrtatilsitra_

Felel6s:

Hatririd6:

Stef6n Lfuszlopolgiirmester
azonnal

4. napirendi nont megtirwaldsa

ndja, hogy az
plryinatbaez a k<ilts6g mirr nem run fjrXl"t

uj

ovodiltoz a villanyszerer6si munkrrk

444 440 forint' sajnos

*

ouodu 6pit6s6re etnyert

el6 hozz6sz6l, hogy az ajinlat adokaak az
adni. Azert van ez sok elt6r6s, mert a kett6

uurwo vJD.zlr4nBuilll.

e

,tal
,/Ie

asz:avaziskor 6 f6 k6pviseki van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 6 igen
-

Trirsv: P6tmunka
munkillataihoz

egyhangu

- szavazattal az al'hbihatfuozatothozta:

k<ilts6g6nek elfogad6sa

a

N6gycsoportos 6voda villanyszerel6si

saj6kaza Kcizs6g
Kw\:is-el6-testtilete jelen hatirozatilban a N6gycsoportos
9.+"""Ty?at
ovoda villanyszerel6si
munk6latinak'elvlgzdsere ueszitettkrilts6gvet6st
elfogadja , Az ehhez
sziiks6ges brutt6 444'440, - Ft (azaz nlgyszinneg,yvenn6gy
ezer
nlgyszinnegyven forint)
fedezetet a k<ilts6gvet6s terh6re biztositja.

-

Felel6s:

Hatr{rid6:
5.

Stefrin Lilszlopolg6rmester
azowral

napirendi pont megttrwal{sa

Dotstr

L{szt6
tfijlkoztatjaa k6pvisel5 tesftiletet azEMop-4.3. l./A-11-2012!te=f6n
0022 azonosit6sz6mri projekthez kaplsol6d6
sajlkaza kdzsdgben c.
pillyiaathoz Svodai berendez6sek, felszerel6sek.,,\oao Ttilesztdse
besizerzer"., - irajinlatotk6rt. A be6rkezett
aj finlatokat az alilbbiak szerint i smerteti
:
szavaKft.3770 Saj6szentp6ter, Elmunk6s u.
brutt6 3.60g.740 ,_Ft
Ramker Kft.3770 Saj6szentp6ter, Kosisuth u. 20g.
brutt6 3.7gg.334, _Ft
Mapefer Bt. 377g yarbd, B6lint Jrinos u. 1
brutt6 3.gg7.067._ Ft

-

'
.'

5.

1.

7

A k6pvis

el6 -tes

tiilet

6 i gen szav azattal az al6bbi hat6ro zatot
ho zta:

sit6szilmri projekthez kapcsol6d6,,6voda
oz 6vodai berendez6sek, felszerel6sek

,

- testtilete abelrkezett

furajinratok k<iztil a szava
osszesfi
a polgilrmestert a szerz6d6s megkdt6s6re.

u. 5.) 6"ltal adott, brutt6 3.609.740,_ Ft

Hatiridil: azowtal
Felel6s : Stefrln Lilszlo polgilrmester
6.

nanirendi pont mestdrsyaltsa
k6pvisel6 testiiletet az TAMOP_3.1. II_12/2_

kapcsol6d6 ,,Saj6kaza Napkdziotthonos
at it:vetellre - fuajanlatot k6rt. A be6rkezett

.
.

t,?s_??Miskolc Gep6szu. 3. fszt.2.brun6 500.000
,_Ft
4 M6lyi, Bem,L r.Zt.
brutt6 540.000, _Ft
rikk6brirny Mrrrty6s kirrily u. brutt6
520.000,- Ft
a el a k6pviselci teshilet, ami jelen esetben a

A k6pvis

el6 -tes

tii let 6 i gen szav azattal az al 6bbi hatifuo zatot ho
zta:

3'r J r -r2 I 2-2012-0023 azonosf t6szrimir proj
ekthez kapcso l6d6,,saj
ovodafeilesztdse" c. pillyizathoz j6gya{orlat

-

ilsa

6tv6ielere

-

6 kaz a
be6rkezett

esttilete abeerkezett irajinlatok k<jziil a S.
M.
sz u. u. 3. fszt. fszt.2.) 6ltal adott, brutt6
500.
en felhatalmMza a polg6rmestert a szerzddes

Hatiridfz

azowral

Felel6s : Stefrln Lhszlo polgiirmester

lmondja, hogy az rij 6voda6pit6ssel kapcsolatb
an a viilarkozo
kaptiik meg a p6nztiket.

e m6g nem

megfterdezi, nem lehetne megold6st
dernek nincs <itlete?

stefdn Leiszki polsfrmester villaszol, 6!<. azt mondt6k,
inkabb 6lljon le az
onkormrlnyzat nem fizethet autllalkot6nak,
mert akkor elvesziten6 az 6w6sz6t.

6pitkez6s,

M

javasolja, mivel nrem srirget a hatirrd6,
ink6bb csrisszon

a

megkfr dezi, a kast6l y felijit6s6r a b eadott

vilaszol, sajnos ott is kev6s a pillyazati cisszeg, probilrta
itnlzni

<ikkenteni, kev6s eredm6nnvel.

van e jelentkez6?

megftetdezi,hogyapiacteirizlethelys6ghirdet6s6re

ajinl.at 6rkezett, Tam6s p6ter v6llalkozot6l

a Nlonprofit irod6j6b6l le lehetne villasztani
ne vonni ebbe a munk6ba, de kev6s az
v6nyek miatt ez meglehet6sen komolv
megszerve zni akozterilet

feltigyeletet.

'

vagy Mricsonnyal lehetne

kdz<isen

Hegedrisn6 Petkovics Katalin javasolja, hogy
a kcizt<lrtilet fehigyelet miikrid6s6t hatirozatbart
szabdlyozzikle.

stefi[n L riszlti p ole{rm ester v 6raszol, egyelcire titj
ekozodm kelr ene.

Kulturhrizigazgat6i6[6.h.[y.*Gtl.-;zmeghirdetve?

megk6rdezi, hogy

v'laszol, rigy gondolja, szeptemberben

alkalmazni, aki
lehetne ktildeni v

a

Radvilnszky

ifrik ki majd a

hozzLfizi, k<inyvtrirost kellene

megszerz6sere.

Az iden m6g

ingyenes k6pz6sre el

a krinyvtrlr 6s szakiriinvu alk
_fe_laj

rinl egy j elentcis mennyis6g

Megkerdezi' van-e valakinek tov6bbi.\6ld6.r., javaslata,
kieg6szit6se az elhangzottal&al
kapcsolatosan? Megrlllapitja, tov6bbi k6rd6s,
i"ort"*yl"*slat, kieg6szft6s nem hangzotl el,
igy a k6pvisel6 - testiilet titeset bezfu1a.

Kmf.

D'r. Czenke Antit
j egt zdki) nyv h ite Ie s it6
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