JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 9.
napján 8.00 órától az önkormányzat székhelyén – 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5.
szám – megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.
jelenléti ív szerint
Képviselő-testület részéről
Fekete Gyula
Bertáné Batta Magdolna
Holykó Lászlóné
Kamarási Zoltánné
Mikita József
Mikó Zoltán
Mitrikné Oldal Aranka

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal
Dr. Stumpf Enikő
Dr. Séra Róbert

jegyző
aljegyző

Fekete Gyula polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes,
azt megnyitom. Javaslatot teszek az ülés napirendjére.
Napirendi pontok:
1./ Turisztikai szálláshely kialakítása” beruházás Ajánlattételi felhívásának elfogadása és az
ajánlattevőként bevont gazdasági szereplők kijelölése.
2./ Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására benyújtott pályázat módosítása
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./ „Turisztikai szálláshely kialakítása” beruházás Ajánlattételi felhívásának elfogadása és az
ajánlattevőként bevont gazdasági szereplők kijelölése.
2./ Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására benyújtott pályázat módosítása.
1./ Napirendi pont: „Turisztikai szálláshely kialakítása” beruházás Ajánlattételi felhívásának
elfogadása és az ajánlattevőként bevont gazdasági szereplők kijelölése.
Fekete Gyula polgármester: Az Esze Tamás úti ingatlannal kapcsolatos beruházás eljutott olyan
szakaszba, hogy ki kell választanunk azt a három vállalkozást, akinek a Széchenyi programiroda
kiküldi az ajánlattételi felhívást.
Dr. Stumpf Enikő jegyző: A közbeszerzési eljárást ugyanúgy, mint korábban az ÉSZKER Kft. fogja
lebonyolítani. Mivel a beruházás bruttó összege 25 millió forint alatt van, ezért ez közbeszerzésnek
nem minősülő beszerzési eljárásnak minősül majd, ezért három ajánlattevő céget kell meghívmi az
eljárásba. Tehát a képviselő-testület dolga kiválasztani azt a három vállalkozást, akiknek majd az
ÉSZKER Kft. kiküldi az ajánlattételi felhívást.
Fekete Gyula polgármester: Nálam eddig a BODKŐ Kft. Sárospatakról, valamint az Alpakor Kft. és a
LINEA ROAD Kft. mindkettő Nyíregyházáról. Én úgy gondolom, hogy talán a BODKŐ Kft.
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helyett meg kellen hívni az RD-Stílus Kft.-t, azt a társaságot, aki tavaly a zarándokházat készítette.
Mondjátok el, hogy mit gondoltok erről.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Helyi vállakozásokat is meg lehetne hívni az eljárásba, például
Oreskó Gyula cégét.
Fekete Gyula polgármester: Tavaly is meghívtuk és be sem adta az ajánlatát.
Mikita József képviselő: Szerintem támogati kellene a helyi vállalkozókat, én is úgy gondolom, hogy az
OLIKO Bt.-t meg kellene hívni valamelyik külsős cég helyett.
Fekete Gyula polgármester: Tehát akkor kerüljön be a meghívottak közé az OLIKO Bt., az RD-Stílus
Kft. és a LINEA ROAD Kft., van-e még valakinek javaslata? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal,
hogy az ajánlattételi felhívást ezen három cég részére küldje meg az ÉSZKER Kft., kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselőtestület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
30 /2017. (V.9.) határozata „Turisztikai szálláshely kialakítása” beruházás Ajánlattételi felhívása
elfogadásáról és ajánlattevőként bevont gazdasági szereplők kijelöléséről
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Turisztikai szálláshely kialakítása”
beruházás közbeszerzésnek nem minősülő beszerzési eljárásához kapcsolódó Ajánlattételi
felhívást az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja és az eljárás megindításáról dönt.
A képviselő-testület az eljárásba ajánlattevőként a következő gazdasági szereplőket kívánja
meghívni:
A képviselő-testület az eszközbeszerzés megvalósítására alábbi cégeket hívja fel ajánlattételre:
OLIKO Bt. 3933 Olaszliszka, Szent István u. 48.
Cégjegyzékszám: 05-06-010669 Adószám: 20653916-2-05
e-mail:olaszliszka@t-online.hu Képviselő: Somsák Emese Erzsébet ügyvezető
RD-Stílus Kft 5130 Jászapáti, Nyílt utca 12.
Cégjegyzékszám: 1 6-09-008295 Adószám: 13489401-2-16
e-mail: antaljozsef72@gmail.com, Képviselő: Antal József ügyvezető
LINEA ROAD Kft 4431 Nyíregyháza, Napfény utca 43.
Cégjegyzékszám: 15-09-084165 Adószám: 25885653-2-15
e-mail: linearoad@gmail.com Képviselő: Bereczkey Gábor ügyvezető
Határidő: folyamatos
Felelős: képviselő-testület
2./ Napirendi pont: Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására benyújtott pályázat
módosítása.
Fekete Gyula polgármester: Korábban már hoztunk egy döntést a konyha felújítására beaadandó
pályázattal kapcsolatosan. Időközben változtak a beruházás kölségére meghatározott összegek,
ugyanis korábban 42.105.263,-Ft összeg szerepelt a beruházás bruttó összköltségénél, ez most
lecsökkent 39.971.948,-Ft összegre, a saját erő pedig ennek megfelelően 1.998.597,-Ft összegre
csökken. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor
kérem, hogy aki elfogadja a konyha felújítására benyújtandó pályázatban meghatározott beruházási
költségek csökkentését, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselőtestület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
31/2017. (V.9.) határozata Pályázat benyújtása önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatására
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a nemzetgazdasági
miniszter által meghirdetett „önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” benyújtja
pályázati igényét az Olaszliszka, Petőfi Sándor utca 21/A. szám (Hrsz: 664/2) alatti főzőkonyha
és ebédlő felújítására.
Az Önkormányzata pályázatában az alábbi alcélokat jelöli meg:
„c) az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével,
akadálymentesítésével,
d) az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítésével, felújításával,
akadálymentesítésével, új étkező, étterem kialakításával”
A beruházás bruttó összköltsége 39.971.948,-Ft. A megvalósítandó fejlesztéshez a pályázati
adatlapon igényelt 37.973.351,-Ft támogatás megítélése esetén 1.998.597,-Ft saját forrást
biztosít.
Olaszliszka Község Önkormányzata a beszerzés támogatott költségein felüli részét a 2017. évi
költségvetés terhére vállalja.
Az önkormányzat a projekt megvalósítását és finanszírozását 2017. évre tervezi.
Olaszliszka Község Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert a pályázat összeállítására és
benyújtására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2017. május 10.
Fekete Gyula polgármester: Van- e még valakinek előadnivalója? Ha nincs, akkor megköszönöm a
részvételt mindenkinek.
A képviselő testület ülése 8 óra 15 perckor véget ért.

K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

