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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testülethez 
 

A Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál Iskolai Egységében 
melegítőkonyha és ebédlő kialakításával kapcsolatos 

134/2012. (VI.28.) Kt számú határozat végrehajtásának felfüggesztéséről 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület a 2012. június 28-ai ülésén megtárgyalta „A Tiszavasvári Általános 
Iskola Vasvári Pál Iskolai Egységében melegítőkonyha és ebédlő kialakítására tett kivitelezői 
árajánlatról” szóló előterjesztést és a 134/2012. számú határozatával arról döntött, hogy a 
költségtakarékosság érdekében a Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál Iskolai 
Egységében (Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 97/a.) melegítőkonyhát és ebédlőt kíván kialakítani.  
 
Döntött továbbá arról is, hogy a kivitelezési munka elvégzésére Sándor Bálint egyéni 
vállalkozóval (Tiszavasvári, Petőfi u. 94.) köt szerződést, melynek díja bruttó 4.847.336.-
Ft. Egyúttal felkérte a polgármestert, hogy 
- Sándor Bálint egyéni vállalkozóval a kivitelezéssel kapcsolatos szerződést írja alá, 
- gondoskodjon a munkaterület átadásáról, 
- kezdjen tárgyalásokat az I. számú Fiókkönyvtár fűtésének leválasztásáról vagy 

elköltöztetéséről, 
- a döntésről tájékoztassa az Ajánlattevőt. 
 
A testületi ülést követően a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője, 
Gáll Antalné levéllel fordult az Önkormányzathoz, melyben aggályait fejezte ki az átalakítással 
kapcsolatban. 
 
Ügyvezető Asszony levelének első felében felvetett kérdéskörök a részletes ajánlatkérőben, 
valamint a helyszíni szemlén felmerült kérdésekre választ adó jegyzőkönyvben szerepelnek, 
azonban a beérkezett árajánlatnak csak az építési munkaneme került részletezésre, a víz- és 
villanyszerelési, festési, asztalos munkák nem. Ahhoz, hogy a kérdések megnyugtatóan 
megválaszolásra kerüljenek, szükség van a kivitelezői árajánlat munkanemeinek részletezésére. 
 
A levél második felében említett mosókonyha és szárítóhelyiség helyigényéről eddig nem volt 
információnk, így ezen helyiségek kialakításának, illetve elhelyezhetőségének lehetőségét meg 
kell vizsgálni. 
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Fentieken túlmenően megkerülhetetlen kérdés a Fiókkönyvtár elköltöztetése is: az 
Önkormányzat tulajdonában a Vasvári Pál Iskolai Egységen kívül ezen a településrészen nincs 
olyan épület, amely az elhelyezésre alkalmas lenne. 
 
Az újonnan felmerült helyiségigények, a hiányos árajánlat, a Fiókkönyvtár kérdésköre miatt 
javaslom, hogy a korábban meghozott határozat végrehajtása kerüljön felfüggesztésre, a 
hiányzó információk, adatok előreláthatólag a július végén megtartandó testületi ülésre 
beszerezhetők. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti körülmények figyelembevételével 
szíveskedjen a Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál Iskolai Egységében melegítőkonyha 
és ebédlő kialakításával kapcsolatos 134/2012. (VI.28.) Kt számú határozat végrehajtásának 
felfüggesztéséről döntést hozni. 
 
 
 
Tiszavasvári, 2012. július 10. 
 
 
 
 Dr. Fülöp Erik 
 polgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

……/2012. (VII.12.) Kt. számú 
határozata 

 
 

A Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál Iskolai Egységében 
melegítőkonyha és ebédlő kialakításával kapcsolatos 

134/2012. (VI.28.) Kt számú határozat végrehajtásának felfüggesztéséről 
 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
 
1) A Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál Iskolai Egységében melegítőkonyha és ebédlő 

kialakításával kapcsolatos 134/2012. (VI.28.) Kt számú határozat végrehajtását 
felfüggeszti. 

 
2) Felkéri a polgármestert, hogy 
 

- vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a Közétkeztetési Nonprofit Kft. által 
szükségesnek tartott mosókonyha és szárítóhelyiség kialakítása milyen önkormányzati 
tulajdonú épületben biztosítható; 

- gondoskodjon a Sándor Bálint egyéni vállalkozó által benyújtott árajánlat ki nem 
dolgozott munkanemei részletezésének beszerzéséről, 

- folytasson tárgyalásokat az I. számú Fiókkönyvtár elköltöztetéséről, 
- a megtett intézkedésekről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 
 
Határidő: 2012. július 26. Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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