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J e g y z ı k ö n y v 
 
 
Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. június 12-én 

tartott rendkívüli ülésén.  
 
Jelen vannak:  Aros János    polgármester  

Egyed Attila 
Hajdu Imre 
Kiss Csaba  
Oláh József Csaba 
Saláta László Mihály 
Szabó András 
Szvitankó Tamás 
Zérczi László   képviselık  
 

   dr. Szabó Rita   nem képviselı alpolgármester 
   dr. Komáromi Éva  jegyzı 
 
 
Meghívottak:  Erdıs Tamás projektvezetı, Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési 

szakreferens, Dankóné Gál Terézia a Jegyzıi Iroda vezetıje, dr. 
Szebényi Tibor tanácsos. 

 
Megjegyzés: Sikora Attila alpolgármester és Jarecsni János László képviselı nincs 

jelen.   
 

Az ülésrıl vágóképeket készít a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit 
Kft.  

 
Napirend elıtt : 
 
Aros János: Köszönti a Képviselı-testület tagjait és a megjelent vendégeket. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy a rendkívüli ülés 9 fıvel határozatképes. Javasolja a meghívóban 
szereplı napirenden kívül az STC Ökölvívó Szakosztálya elnökének kérelmét megtárgyalni, 
melyet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezett.  
Aki a napirenddel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
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Jelenlévı képviselık száma: 9 fı. 
 
A Képviselı-testület az alábbi napirend tárgyalását 9 igen szavazattal – egyhangúlag – 
elfogadta:   
 
Napirend: 
 

1. Elıterjesztés az ,,Esze Tamás általános iskola átalakítása, bıvítése és 
akadálymentesítése” elnevezéső közbeszerzési eljárásban a beérkezett végleges 
ajánlatok értékelésérıl 

Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. A Sárosptaki Torna Club Ökölvívó Szakosztályvezetıjének kérelme 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

 
Napirend tárgyalása: 

 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés az ,,Esze Tamás általános iskola átalakítása, bıvítése és 
akadálymentesítése” elnevezéső közbeszerzési eljárásban a beérkezett végleges 
ajánlatok értékelésérıl 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
Aros János: Kéri projektvezetı úr esetleges szóbeli kiegészítését. 
 
Erdıs Tamás: Nincs kiegészítése, felmerülı kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Aros János: Kéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét. 
 
Hajdu Imre : A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselı-
testületnek a határozat-tervezet elfogadását.  
 
Aros János: Kéri projektvezetı úr rövid tájékoztatását a napirenddel kapcsolatban. 
 
Erdıs Tamás: Legfontosabb szempont, mely megalapozza a testület döntését a törvény. A 
négy ajánlattevı közül, a tárgyalás utáni ajánlatok értékelése alapján egy ajánlattevı ajánlatát 
érvénytelennek javasolja a szakértı minısíteni, mivel a megajánlott jótállás idıtartamával 
kapcsolatos indokolását az elıírt határidı lejártáig nem nyújtotta be. Az ÉPSZER Zrt. a 
garanciavállalás jogszabályban elıírt idıtartama fölötti vállalását megindokolta – mőemléki 
környezet -, melyet a szakértı megfelelınek tartott.  
A szakértı, ill. a pontozás három szempontot értékelt. A pontozás a törvény által 
meghatározott képlet alapján történik, így alakult ki a végeredmény. Az eljárásban az 
ÉPSZER Zrt. meglehetısen nagy árlejtést alkalmazott, a többiek kisebbet. Nem az ÉPSZER 
Zrt-é a legolcsóbb árajánlat, de összességében a három értékelési szempont és a képlet 
számításai alapján a gyıztes ajánlat a javaslat szerint az ÉPSZER Zrt-é.  
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Szabó András: Örül, hogy helyi cég tette a legjobb ajánlatot, hisz sok embernek munkát ad a 
környéken. Az öt éves jótállás az önkormányzatot biztosítja, nyugodt szívvel szavazza meg a 
határozat-tervezetet.  
 
Erdıs Tamás: A jelenlegi ajánlati ár 171.500 eFt, a rendelkezésre álló forráskeret 196 mFt, a 
különbözet 24.500 eFt, mely biztosítékot ad az esetleges késıbbi pótmunkák elvégzésére, 
mely ilyen volumenő és korú épületek esetében gyakori, közbeszerzési eljárás lefolytatása 
után. A munkaterület átadása a közbeszerzési eljárás szerint meglehetısen szigorú, ha nem 
merül fel probléma, akkor július 2-a a munkaterület átadásának és a kivitelezés 
megkezdésének az idıpontja. A projekt kivitelezésének végsı határideje 2012. december 31. 
Volt már példa hosszabbításra, nem lehet tudni elıre felmerül-e valamilyen elıre nem látható 
akadály.  
 
Aros János: Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti a határozati-javaslatot. 
 
dr. Komáromi Éva: Kéri polgármester urat, hogy név szerinti szavazást rendeljen el.  
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki egyetért a határozati javaslatban 
foglaltakkal, név szerint nyilvánítson véleményt.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 9 fı.  
 
dr. Komáromi Éva jegyzı ABC sorrendben kéri a képviselık szavazatát.  
 
Aros János: Kihirdeti a szavazás eredményét.  
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

172/2012. (VI. 12.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

az „Esze Tamás általános iskola átalakítása, bıvítése és akadálymentesítése” elnevezéső 
közbeszerzési eljárásban a beérkezett végleges ajánlatok értékelésérıl 

 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgybani elıterjesztést 
megtárgyalta és a következı határozatot hozta: 
 
1.) A Képviselı-testület a tárgybani közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a 
felkért közbeszerzési szakértı, a K&Z Horizontál Kft. (6000 Kecskemét, Szövetség tér 
5.), a beérkezett végleges ajánlatok értékelését elvégezte. 
 
2.) A Képviselı-testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján: 

 
� a Karakter 95 Építı és Szakipari Kft. (4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.) 
� a Nyír-Flop-Holding Kft. (4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119/a) 
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� az Épszer Építı és Szerelıipari Zrt. (3950 Sárospatak, Eötvös u. 11.) 
 
végleges ajánlatát érvényesnek minısíti. 
 

� az EnerGas Kft. (2318 Szigetszentmiklós, Vasút u. 1.) 
 

végleges ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minısíti, 
mivel a megajánlott jótállás idıtartamával kapcsolatos indokolását az elıírt határid ı 
lejártáig nem nyújtotta be. 
 
3.) A Képviselı-testület megállapítja, hogy az érvényes végleges ajánlatok bírálata 
alapján, a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatával egyezıen, az eljárás nyertese az 
Épszer Építı és Szerelıipari Zrt.  (3950 Sárospatak, Eötvös u. 11.) 
 
4.) A Képviselı-testület megállapítja, hogy tárgybeli közbeszerzési eljárás eredményes. 
 
5.) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárással kapcsolatos további 
intézkedések megtételére. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
A név szerinti szavazás eredménye a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: A Sárosptaki Torna Club Ökölvívó Szakosztályvezetıjének kérelme 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
Aros János: Az STC Ökölvívó Szakosztályvezetıjének kérelme tegnapi nap folyamán 
mindenki számára kézbesítésre került. A szakosztály versenyzıje Ruszó András Erik a 
Szófiában megrendezésre kerülı Junior Európa Bajnokságon képviseli Magyarországot, 
ehhez kérnek 120 eFt támogatást külön keretbıl. Kéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
véleményét. 
 
Hajdu Imre : A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság örömét fejezi ki, amiért sárospataki 
ökölvívó képviseli Magyarországot a szófiai Junior Európa Bajnokságon és 50 eFt támogatást 
javasol biztosítani a költségvetés sporttámogatás elıirányzatának elkülönített keretébıl a 
kérelemben foglalt költségekre. Tájékoztatásul elmondja, hogy ezen összeggel együtt 190 eFt 
teljesítésnél tart a 300 eFt-os elkülönített keret, melybıl még tartalékolni kellene.  
 
Saláta László Mihály: Kérdése, hogy szakosztályvezetı úr jelen volt-e a bizottság ülésén, 
reagált-e a javasolt összegre? 
 
Hajdu Imre : Szakosztályvezetı úr nem volt jelen a bizottság ülésén. A kérelemben 
edzıtáborban való részvétel szerepel, megjegyzi, a válogatott edzıtábor nem kerül a 
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sportolónak pénzébe, még az ıt kísérı edzınek sem, hisz a Magyar Ökölvívó Szövetség 
vállalja, az útiköltségre pedig bıven elég az összeg. A Magyarország-Szófia közötti utat is a 
szövetség állja.  
 
Aros János: Tehát az Európa Bajnokságon való részvétel költségeit nem az önkormányzat 
állja.  
 
Szabó András: A sportoló megérdemli a támogatást, egyetért a bizottsági véleménnyel. 
 
Aros János: Más javaslat nem lévén kéri a testület döntését a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság javaslatáról - 50 eFt támogatás biztosításáról a sporttámogatás elıirányzatban 
elkülönített keret terhére - .  
 
Jelenlévı képviselık száma: 9 fı. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal - egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

173/2012. (VI. 12.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 
 

a Sárospataki Torna Club Ökölvívó Szakosztálya támogatása iránti  
kérelemrıl 

 
 

A Képviselı-testület tárgybani kérelmet megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 
sporttámogatás elıirányzat összegébıl a kiemelt hazai, illetve nemzetközi versenyen való 
részvételre elkülönített keret terhére a Sárospataki Torna Club Ökölvívó Szakosztálya 
részére 50 eFt támogatást biztosít. 
 
 
 
Felelıs: polgármester  
 
Határid ı: azonnal  
 
 

 
Polgármester úr megköszönte a részvételt és a rendkívüli ülést 9.25 órakor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
dr. Komáromi Éva s.k.                   Aros János s.k. 
         jegyzı             polgármester 


