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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült:  Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 

14-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott 
rendkívüli ülésén.  

 
 
Jelen vannak:  Aros János    polgármester  

Sikora Attila    alpolgármester  
Egyed Attila  
Hajdu Imre 
Krai Csaba 
Oláh József Csaba 
Saláta László Mihály  
Szvitankó Tamás  képviselők  

 
 dr. Vitányi Eszter  jegyző 
 
Meghívottak:  dr. Szebényi Tibor a Jegyzői Iroda Szervezési Csoportjának vezetője, 

Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési referens 
 
 
Megjegyzés: Kiss Csaba, Szabó András és Zérczi László képviselők nincsenek jelen.  
 
   
 
Az ülés meghívója a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  
 
Az ülésen készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 
 
 
Napirend előtt: 
 
 
Aros János polgármester: Köszönti a Képviselő-testület rendkívüli ülésén megjelenteket. A 
jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés 8 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. Kéri, 
aki a meghívóban szereplő napirend tárgyalását elfogadja, igennel szavazzon. 
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Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirend tárgyalását 8 igen szavazattal – egyhangúlag – 
elfogadta. 
 
 
Napirend: 
 

1. Javaslat a 2014. évi villamos energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás 
megindítására 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a 2014. évi villamos energia beszerzésére irányuló közbeszerzési 
eljárás megindítására 
Előterjesztő: Aros János polgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 
 

Aros János polgármester: Kéri a pályázati és közbeszerzési referens szóbeli kiegészítését. 
 
Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési referens: Hozzászólásában elmondja, hogy a 
2014. évi villamos energia beszerzésére közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. A 
szakértő kiválasztására három cégtől, az ALBOX EXPERT Kft-től, a Zemplén Quality Bt-től 
és a Tompa Ügyvédi Irodától kértek ajánlatot. Az ajánlattételi határidő lejártáig mindhárom 
cég beadta ajánlatát. Az értékelést végző bizottság megállapította, hogy a legalacsonyabb 
összegű ajánlatot a Zemplén Quality Bt. adta, bruttó 100.000,-Ft összeggel. Az ő nyertessé 
nyilvánításához szükséges a Képviselő-testület döntése. A Gazdálkodási Iroda vezetőjétől 
kapott információ szerint a költségvetésben a dologi kiadások erre fedezetet nyújtanak.  
Szükséges dönteni továbbá a közbeszerzési eljárás elindításáról. Meghívásos közbeszerzési 
eljárásról lenne szó. Remélhetőleg a decemberi rendes képviselő-testületi ülésen már az 
eredményről dönthetnek és december 31-ig a szerződést meg tudják kötni. 
 
Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Aros János polgármester: Kéri a véleményeket, hozzászólásokat. 
Vélemény, hozzászólás nem lévén kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a határozat-tervezettel 
egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
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Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
297/2013. (XI. 14.) KT. 

 
h a t á r o z a t a 

 
a 2014. évi villamos energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítására 

 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta 
és a következő határozatot hozta: 
 
1. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
közbeszerzési eljárás lebonyolítására beérkezett ajánlatok közül a Zemplén Quality Bt. 
(3980 Sátoraljaújhely, Völgy utca 2.) ajánlata a legkedvezőbb, így őt jelöli meg az eljárás 
nyertesének.  
 
2. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Zemplén Quality Bt.-vel a közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó 
szerződést megkösse. 
 
3. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi villamos energia 
beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
 
 
 
 
A polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 15.10 órakor bezárta. 
 
 

 
K.m.f. 

 
 
 

dr. Vitányi Eszter s.k.                Aros János s.k. 
            jegyző                    polgármester 


