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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ – TESTÜLETE 

2018. augusztus 29-én  

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK 

jegyzőkönyve, 

napirendje, 

határozatai: 220-221. 

rendelete: - 

 

 

NAPIRENDEK  
 

 

 

1. Előterjesztés a TOP-3.2.2-15 kódszámú „Komplex energetikai fejlesztések 

Tiszavasváriban” című pályázat közbeszerzési eljárásának eredményéről  

 

2.        Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos 

közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 

 

3. Egyebek 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Bodnár Anita
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2018. augusztus 29-én megtartott Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. 
 

Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  

                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
 

Jelen vannak: Sipos Ibolya alpolgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Császár 

József Sándor, Dr. Rojkó László, Kovácsné Nagy Julianna, Szabó 

Krisztián, Szőke Zoltán képviselők 

 

Távol maradt:   Munkácsi Mihály alpolgármester, Bakné Répási Ágnes, Ráduly Zsolt 

képviselők 

 

Meghívottként részt vettek:  

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető, 

Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Dampf-Kiss Brigitta köztisztviselő, Gáll Attila 

köztisztviselő 

 

Meghívottként távol maradt: Badics Ildikó jegyző, Girus András osztályvezető, Dr. 

Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője 

 

Jegyzőkönyv-vezető: Bodnár Anita 

 

Sipos Ibolya alpolgármester: 

Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a 

képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből (1 polgármesteri hely nincs 

betöltve) 8 fő képviselő volt jelen. Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a 2. napirendi 

ponthoz tartozó Ajánlattételi felhívás az ülés megkezdése előtt került kiosztásra. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Sipos Ibolya alpolgármester a kiküldött 

napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátotta. 

  

A Képviselő–testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a napirendi pontok tárgyalását.  

 

A meghívóban meghirdetett napirendeket az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta meg a 

Képviselő-testület: 

 

NAPIRENDEK          

 

1. Előterjesztés a TOP-3.2.2-15 kódszámú „Komplex energetikai fejlesztések 

Tiszavasváriban” című pályázat közbeszerzési eljárásának eredményéről  

 

2.        Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos 

közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 

 

3. Egyebek 

ZÁRT 

4. Előterjesztés a KB-Solution Bt. vételi szándékáról a Dessewffy kastély és 

kastélyparkra vonatkozóan 
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5. Előterjesztés Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője 

munkaviszonyának megszűnéséről, új ügyvezető megválasztásáról, a Kft. alapító okiratának 

módosításáról 

 

Tárgy (1.np.): Előterjesztés a TOP-3.2.2-15 kódszámú „Komlex energetikai 

fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat közbeszerzési 

eljárásának eredményéről 

Előadó:  Sipos Ibolya alpolgármester 

Témafelelős: Dampf-Kiss Brigitta köztisztviselő 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya 

alpolgármester a határozat-tervezetet név szerinti szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 8 fő. 

 

Balázsi Csilla: Igen 

Balogh Sándor: Igen 

Császár József Sándor: Igen 

Dr. Rojkó László: Igen 

Kovácsné Nagy Julianna: Igen 

Sipos Ibolya: Igen 

Szabó Krisztián: Igen 

Szőke Zoltán: Igen 

 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

220/2018. (VIII.29.) Kt. számú 

határozata 

 

TOP-3.2.2-15 kódszámú ,,Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című 

pályázat közbeszerzési eljárásának érvénytelenítéséről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

1. Dönt arról, hogy a Nívó-Clean Bt. (4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. u. 1/C) által 

elkészített a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 kódszámú „Komplex energetikai 

fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat kiviteli munkáival kapcsolatos 

közbeszerzési felhívásra érkezet Aedium Építőipari és Kereskedelmi Kft., Szikla 

Terv Kft., Borsod Fertrans Kft. ajánlatai érvénytelenek, és az eljárást a Kbt. 75.§ (1) 

bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja.  
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy 

- készítsen elő egy új ajánlattételi felhívást 

- folytasson egyeztetéseket a projekt zárásának időpontjáról 
 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor    Felelős: Sipos Ibolya  

                              általános helyettesítéssel  

                     megbízott alpolgármester 
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosítószámú 

pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 

Előadó:  Sipos Ibolya alpolgármester 

Témafelelős: Gáll Attila köztisztviselő 

 

 

Gáll Attila témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Elmondta, hogy az Ajánlattételi felhívás sajnos csak délutánra készült el, ami a levelező 

rendszer hibája miatt így csak a testületi ülés előtt került kiosztásra. Tiszavasvári Város 

Önkormányzatának ez az első olyan közbeszerzési eljárása, ami az új elektronikus 

közbeszerzési rendszerben került meghirdetésre. Így sajnos a nyomtatásban a karakter korlát 

miatt nem is került ki minden szöveg a rövidítések miatt. A meghívandó cégek körét 

korábban feltérképezték, ez a 7 cég került be a listára, és jeleztek vissza, hogy érdekli őket a 

beruházás. A szükséges regisztrációs számmal rendelkeznek. Akik a felhívást megkapják, 

azok természetesen a teljes dokumentációt, műszaki rajzokat, teljes költségvetést is meg 

fogják kapni. Ezek a következő napokban fognak kiküldésre kerülni. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya 

alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 8 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

221/2018. (VIII.29.) Kt. számú 

határozata 

 

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos 

közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. Elfogadja Nívó-Clean Bt. (4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. u. 1/C.) által elkészített, a 

határozat mellékletét képező, EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázat 

kivitelezési munkáival kapcsolatos közbeszerzési ajánlattételi felhívás tartalmát. 

 

2. Felkéri az általános helyettesítésre megbízott alpolgármestert, hogy 

 

- gondoskodjon az ajánlattételi felhívás megküldéséről az előterjesztés mellékletében 

 szereplő vállalkozások részére, 

 

- az eljárás eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 

Határidő: azonnal    Felelős: Sipos Ibolya általános helyettesítésre  

                      megbízott alpolgármester 
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Tárgy (3.np.): Egyebek 

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Megkérdezte, hogy a tanuszodával kapcsolatban vannak-e fejlemények? 

 

Sipos Ibolya alpolgármester: 

Elmondta, hogy még mindig a megfelelő területet keresik. 

 

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző: 

Folytattak egyeztetéseket ezzel kapcsolatban, mivel, hogy a strand melletti terület 

megfelelőnek mutatkozik. Kértek oda hatásvizsgálatokat, és azt is meg fogják vizsgálni, 

hogy a gáz, illetve az áramnak a levitele hogyan történhet meg, ha esetleg saját vállalkozóval 

valósítják meg, akkor az csökkenti-e az önerőt. Ehhez kérnek árajánlatokat. 

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Megnyugtatónak tartotta a választ. 

 

 

 

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, így a rendkívüli nyílt ülést Sipos Ibolya 

alpolgármester bezárta, és a testület zárt üléssel folytatta a munkáját. 

 

 

 

 

 

k.m.f. 

 
 

 

 Sipos Ibolya  Badics Ildikó  

általános helyettesítésre megbízott  jegyző 

                alpolgármester 

 

 

 

 


