JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 17.
napján 11.00 órától az önkormányzat székhelyén - 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5.
szám – megtartott nyílt 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
jegyzői referens

Fekete Gyula polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az
ülést megnyitom.
Megkérdezem a jelenlévőket, hogy a kiküldött napirendi pontokkal egyetértenek-e? Javaslatot
teszek az ülés napirendjére.
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1./ ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 „Kiemelt turisztikai attrakciók- és
szolgáltatások fejlesztése”
projekt keretében Olaszliszkán megvalósítandó „Zarándok Pihenőhely” beruházás kivitelezőjének
kiválasztása
2./ Egyebek
Az alábbi napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./ ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 „Kiemelt turisztikai attrakciók- és
szolgáltatások fejlesztése”
projekt keretében Olaszliszkán megvalósítandó „Zarándok Pihenőhely” beruházás kivitelezőjének
kiválasztása
2./ Egyebek
1./ Napirendi pont ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 „Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások
fejlesztése” projekt keretében Olaszliszkán megvalósítandó „Zarándok Pihenőhely” beruházás
kivitelezőjének kiválasztása
Fekete Gyula polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az előző ülésen hozott
döntésnek megfelelően kiírásra került a közbeszerzési eljárás az ÉMOP projekt keretében. A mai
ülésen az eljárás lezárásról meg tudjuk hozni a döntést.
dr. Stumpf Enikő jegyző: Az ÉSZ-Ker Kft előkészítette az eljárás lezárásához szükséges
dokumentumokat, rendelkezésünkre áll a Bírálóbizottság jegyzőkönyve, mely szerint:
1) Az RD-STÍLUS Építőipari és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes.
2) A „Szivárvány-Ép.” Építőipari és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes.
3) Az „Olaszliszka Zarándok Pihenőház kialakításának építési munkái az ÉMOP-2.1.1/F2014-0001 azonosító számú „Kiemelt turisztikai attrakciók – és szolgáltatások fejlesztése”
elnevezésű projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes.
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4) A szerződést az RD-STÍLUS Építőipari és Szolgáltató Kft. (Jászapáti) ajánlattevővel
javasolt megkötni, mint legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
ajánlattevője.
Az ellenszolgáltatás összege az RD-STÍLUS Építőipari és Szolgáltató Kft ajánlatában
43.542.072,-Ft, a „Szivárvány-Ép.” Építőipari és Szolgáltató Kft. ajánlatában 47.104.465,-Ft.
Amennyiben a képviselő-testület a mai ülésen döntést hoz az eljárás lezárásáról, ezt követően 10.
nap után köthető meg a vállalkozói szerződés, mivel a Kbt. szerinti szerződéskötési moratórium
lejártát meg kell várni.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Ez a beruházás is fordított áfás lesz?
dr. Stumpf Enikő jegyző: Építési engedélyköteles volt, így fordított áfás lesz az elszámolás. A
kivitelező szállítói finanszírozás keretében kapja meg az ellenszolgáltatás összegét, az
önkormányzat a kifizetési kérelemben igényli meg majd a befizetendő fordított áfa összegét.
Fekete Gyula polgármester: Javaslom a Bírálóbizottság javaslatának elfogadását és az
előterjesztésben megfogalmazottak szerint az eljárást lezáró döntés meghozatalát. Aki egyetért
azzal, hogy a Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése” projekt keretében
Olaszliszkán megvalósítandó „Zarándok Pihenőhely” beruházás kivitelezőjének kiválasztása
közbeszerzési eljárás lezárásáról az előterjesztésben foglaltak szerint döntsön a képviselőtestület, az szavazzon.
Kamarási Zoltánné képviselő: Igen.
Mitrikné Oldal Aranka képviselő: Igen.
Holykó Lászlóné képviselő: Igen.
Mikita József képviselő: Igen.
Mikó Zoltán képviselő: Igen.
Bertáné Batta Magdolna alpolgármester: Igen.
Fekete Gyula polgármester: Igen.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
50/2015. (VIII.17.) határozata Olaszliszka Zarándok Pihenőház kialakításának építési munkái
az ÉMOP-2.1.1/F-2014-0001 azonosító számú „Kiemelt turisztikai attrakciók –és szolgáltatások
fejlesztése” elnevezésű projekt keretében” tárgyú beruházás kivitelezőjének kiválasztása
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. A „Olaszliszka Zarándok Pihenőház kialakításának építési munkái az ÉMOP-2.1.1/F2014-0001 azonosító számú Kiemelt turisztikai attrakciók –és szolgáltatások fejlesztése”
elnevezésű projekt keretében tárgyú hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítja.
2. RD-Stílus Kft 5130 Jászapáti, Nyílt utca 12. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
3. „Szivárvány-Ép” Építőipari és Szolgáltató Kft 3900 Szerencs, Keleti Ipartelep utca 1952
hrsz ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
4. A képviselő-testület a Bíráló bizottság jegyzőkönyve alapján a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás ajánlat bírálati szempont alapján, nyertes ajánlattevőként az RD-Stílus
Kft (5130 Jászapáti, Nyílt utca 12.) ajánlattevőt hirdeti ki.
Az ellenszolgáltatás összege : nettó 43.542.072,-Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza Fekete Gyula polgármestert, hogy a vállalkozóval a
szerződést megkösse.
Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős: képviselő-testület
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Egyebek
Fekete Gyula polgármester: A múlt héten egy előzetes megbeszélést tartottunk a Mangalica Toros
Fesztivál előkészületeivel kapcsolatban. Egy hónap van még a rendezvényig, de a hatósági
engedélyezés miatt indokolt már most meghozni a döntést. Javaslom, hogy a részletekről majd egy
következő alkalommal egyeztessünk. Aki egyetért azzal, hogy Olaszliszka Község Önkormányzata
2015. szeptember 19-én megrendezze a Szüreti Mangalica Toros Fesztivált, kérem kézfelemeléssel
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
51/2015. (VIII.17.) határozata: Szüreti Mangalica Toros Fesztivál megrendezése
A képviselő-testület úgy határozott, hogy Olaszliszka Község Önkormányzata 2015. szeptember
19-én megrendezi a Szüreti Mangalica Toros Fesztivált. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
rendezvénytartási engedélyezés ügyében eljárjon.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2015. szeptember 19.
Fekete Gyula polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy megkeresett az Olaszliszkai
Általános Iskola igazgatónője azzal a kéréssel, hogy az önkormányzat tud e szolgálati lakás
biztosításában segíteni. Egy történelemtanár részére keres a KLIK lakást, de véleményem szerint
az önkormányzat ebben nem tud segíteni.
Kamarási Zoltánné képviselő: Ingyen felajánlom a Kossuth utcában található üresen álló lakásomat,
ugyan az alvégen van és csak kerti csap van benne, de ha megfelel, rendelkezésükre bocsátom
Mitkrikné Oldal Aranka képviselő: Szeretném kérni, hogy a szüreti fesztivál szervezését vegye át
valaki tőlem, egyéb elfoglaltságaim miatt nem tudok benne részt venni olyan mértékben, mint
korábban. Természetesen az Olaszliszkáért Egyesület a meglévő eszközeit ugyanúgy az
önkormányzat rendelkezésére bocsátja. Van a művelődési házban két fiatal segítő is, vegyék át ők a
szervezését.
Kamarási Zoltánné képviselő: Az aktuális problémákról szeretnék ismét szólni. A tömeges beköltözés
és a kutyák miatt kialakult állapotok miatt történt e valamilyen lépés?
Fekete Gyula polgármester: A beköltöző család, akikről szó van, járt benn nálam az irodában,
megbeszéltük, hogy abba a lakásba nem tudnak beköltözni, nincsenek bejelentkezve Olaszliszkára.
Ki is mentem hozzájuk, olyan időpontban, amikor otthon voltak. Sajnos még többen is vannak,
mint gondoltam. Bízunk abban, hogy szeptembertől megkezdődik az óvoda, iskola és akkor
valamennyien visszatérnek lakóhelyükre. A kutyákkal kapcsolatban változatlanul az a helyzet, hogy
nincs sintér, aki begyűjtené őket.
Mikita József képviselő: Mi a helyzet a MÁV által helyre nem állított úttal? A buszmegállóba
folyamatosan odapiszkít valaki, ez ellen is tenni kell.
Fekete Gyula polgármester: A MÁV képviselője szabadságon volt, ígérte, hogy ki fog jönni egyeztetni.
Fekete Gyula polgármester: Megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom.
A képviselő testület ülése 12 óra 30 perckor véget ért.
K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

