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Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 16.
napján 10.15 órától az önkormányzat székhelyén – 3933 Olaszliszka, Szent I. út 5.
szám – megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.
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Tanácskozási joggal
Dr. Stumpf Enikő
Dr. Séra Róbert

jegyző
aljegyző

Fekete Gyula polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes,
azt megnyitom. Javaslatot teszek az ülés napirendjére.
Napirendi pontok:
1./ Belterületi útfelújítás beruházás kivitelezőjének kiválasztása
2./ TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés „Helyi termelői piac létrehozása Olaszliszkán”
beruházás kivitelezőjének kiválasztása
3./ Konyhafejlesztési pályázat kivitelezőjének kiválasztása
4./ Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása beruházás kivitelezőjének kiválasztása
Az alábbi napirendi pontot a képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:
1./ Belterületi útfelújítás beruházás kivitelezőjének kiválasztása
2./ TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés „Helyi termelői piac létrehozása Olaszliszkán”
beruházás kivitelezőjének kiválasztása
3./ Konyhafejlesztési pályázat kivitelezőjének kiválasztása
4./ Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása beruházás kivitelezőjének kiválasztása
1./ Napirendi pont: Belterületi útfelújítás beruházás kivitelezőjének kiválasztása
Fekete Gyula polgármester: Kovács út felújításával kapcsolatos kivitelezési feladatok ellátására irányuló
ajánlattételi felhívást három cégnek küldtük el a márciusi testületi döntés alapján. A megadott
határidőig kettő ajánlat érkezett, egyik a LINEA ROAD Kft., a másik pedig a PATAK-VIZÉP Kft.
részéről. A LINEA ROAD Kft. 17.546.260,- Ft-os áron vállalta az út felújítását, a PATAK-VIZÉP
Kft. pedig 21.428.583,- Ft-os ajánlatot nyújtott be. Én javaslom, hogy az alacsonyabb összegű
ajánlatot fogadja el a testület. Van-e valakinek hozzáfűzni valója?
Mikita József képviselő: A harmadik cég nem reagált semmit?
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Fekete Gyula polgármester: A harmadik cég be sem adta, azt mondták, hogy nincs rá kapacitásuk. Aki
egyet ért azzal, hogy a Kovács út felújításával kapcsolatos kivitelezési feladatokat a LINEA ROAD
Kft. végezze, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
20/2018. (IV.16.) határozata „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” beruházás kivitelezőjének
kiválasztásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása”
beruházás közbeszerzésnek nem minősülő beszerzési eljárásához kapcsolódóan benyújtott
ajánlatok alapján nyertes ajánlattevőként a LINEA ROAD Kft (4431 Nyíregyháza, Napfény utca
43.) ajánlattevőt hirdeti ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza Fekete Gyula polgármestert, hogy a LINEA ROAD Kft-vel
nettó 13.815.953,- Ft vállalási díj ellenében a vállalkozói szerződést megkösse.
Határidő: 2018. május 30.
Felelős: képviselő-testület
2./ Napirendi pont: TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés „Helyi termelői piac létrehozása
Olaszliszkán” beruházás kivitelezőjének kiválasztása
Fekete Gyula polgármester: A piac pályázattal kapcsolatban három témakörben küldtünk ki ajánlattételi
felhívást, az egyik a projektmenedzser, a második a közbeszerző, a harmadik pedig a műszaki
ellenőr kiválasztására irányult. Kezdjük először a projektmenedzseri feladatok ellátására irányuló
ajánlatokkal. Kettő cég nyújtott be ajánlatot, az egyiket az ABAÚJ CONTROL Kft. adta be
838.200,- Ft-os összeggel, a másikat pedig a Nagy-Milic Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. nyújtotta
be 952.500,- Ft-os összeggel. Én javaslom, hogy itt is az alacsonyabb összegű ajánlatot fogadja el a
testület. Van-e valakinek hozzáfűzni valója?
Amennyiben nincs, aki egyet ért azzal, hogy a „Helyi termelői piac létrehozása Olaszliszkán”
beruházással kapcsolatos projektmenedzseri feladatokat az ABAÚJ CONTROL Kft. lássa el,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
21/2018. (IV.16.) határozata TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés „Helyi termelői piac
létrehozása Olaszliszkán” beruházás projektmenedzseri feladatát ellátó gazdasági szereplő
kiválasztásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés
„Helyi termelői piac létrehozása Olaszliszkán” beruházás projektmenedzseri feladatának
ellátásához kapcsolódóan benyújtott ajánlatok alapján nyertes ajánlattevőként az ABAÚJ
CONTROL Kft. (3876 Hidasnémeti, Petőfi utca 11.) ajánlattevőt hirdeti ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza Fekete Gyula polgármestert, hogy az ABAÚJ
CONTROL Kft.-vel nettó 660.000,- Ft vállalási díj ellenében a vállalkozói szerződést megkösse.
Határidő: 2018. május 30.
Felelős: képviselő-testület
Fekete Gyula polgármester: A műszaki ellenőri feladatok ellátására irányuló ajánlattételi felhívásra
mindhárom felkért gazdasági szereplő visszaküldte az ajánlatát. A Kontroll Builder Kft.
393.700,- Ft -os ajánlatot, a Vaszati-Ház Bt. 550.000,- Ft-os ajánlatot, Juhász Péter egyéni
vállalkozó pedig 450.000,- Ft-os ajánlatot nyújtott be. Ebben az esetben is javaslom, hogy a
legalacsonyabb összegű ajánlatot fogadja el a testület. Van-e valakinek hozzáfűzni valója?
Amennyiben nincs, aki egyet ért azzal, hogy a „Helyi termelői piac létrehozása Olaszliszkán”
beruházással kapcsolatos műszaki ellenőri feladatokat a Kontroll Builder Kft. lássa el, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
22/2018. (IV.16.) határozata TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés „Helyi termelői piac
létrehozása Olaszliszkán” beruházás műszaki ellenőri feladatát ellátó gazdasági szereplő
kiválasztásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés
„Helyi termelői piac létrehozása Olaszliszkán” beruházás műszaki ellenőri feladatának ellátásához
kapcsolódóan benyújtott ajánlatok alapján nyertes ajánlattevőként a Kontroll Builder Kft. (3400
Mezőkövesd, Kiss István út 26.) ajánlattevőt hirdeti ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza Fekete Gyula polgármestert, hogy a Kontroll Builder Kft.-vel
nettó 310.000,- Ft vállalási díj ellenében a vállalkozói szerződést megkösse.
Határidő: 2018. május 30.
Felelős: képviselő-testület
Fekete Gyula polgármester: Végül a közbeszerzési feladatok ellátására irányuló ajánlattételi felhívásra is
mindhárom felkért gazdasági szereplő visszaküldte az ajánlatát. Az AGILITAS Kft. 431.800,- Ft os ajánlatot, a Kormos Ügyvédi Iroda 518.160,- Ft-os ajánlatot, az Elysium Consulting Kft. pedig
554.990,- Ft-os ajánlatot nyújtott be. Javaslom, hogy a legalacsonyabb összegű ajánlatot fogadja el a
testület. Van-e valakinek hozzáfűzni valója?
Amennyiben nincs, aki egyet ért azzal, hogy a „Helyi termelői piac létrehozása Olaszliszkán”
beruházással kapcsolatos közbeszerzési feladatokat az AGILITAS Kft. lássa el, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
23/2018. (IV.16.) határozata TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés „Helyi termelői piac
létrehozása Olaszliszkán” beruházás közbeszerzési feladatát ellátó gazdasági szereplő
kiválasztásáról
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés
„Helyi termelői piac létrehozása Olaszliszkán” beruházás közbeszerzési feladatának ellátásához
kapcsolódóan benyújtott ajánlatok alapján nyertes ajánlattevőként az AGILITAS Kft. (3400
Mezőkövesd, Kiss István út 26.) ajánlattevőt hirdeti ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza Fekete Gyula polgármestert, hogy az AGILITAS Kft.-vel nettó
340.000,- Ft vállalási díj ellenében a vállalkozói szerződést megkösse.
Határidő: 2018. május 30.
Felelős: képviselő-testület
3./ Napirendi pont: Konyhafejlesztési pályázat kivitelezőjének kiválasztása
Fekete Gyula polgármester: Konyhafejlesztési pályázattal kapcsolatban meg kell ismételni az
ajánlattételi felhívást, mert eredménytelenül zajlott le, ugyanis csak egy ajánlat érkezett be,
mégpedig az OLIKO Bt. részéről, azonban az abban szereplő ajánlat jócskán meghaladta a
felújításra rendelkezésre álló összeget. Tehát ennek alapján kérdem a képviselő-testületet, hogy aki
egyetért azzal, hogy az „Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény felújítása” beruházás kivitelezési
munkálataihoz kapcsolódó ajánlattételi felhívást eredménytelenné nyilvánítsuk, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselőtestület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
24/2018. (IV.16.) határozata „Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény felújítása” beruházáshoz
kapcsolódó ajánlattételi felhívás eredménytelenné nyilvánításáról
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Nemzetgazdasági Miniszter által „önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására”
meghirdetett pályázat keretében az NGM/25257/1/2017. támogatói okirattal megítélt
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támogatásból az „Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény felújítása” beruházás kivitelezési
munkálataihoz kapcsolódó ajánlattételi felhívást eredménytelenné nyilvánítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
Fekete Gyula polgármester: Javaslom, hogy újra azoknak a gazdasági szereplőknek küldjük ki az
ajánlattételi felhívást, akiknek az előző körben is kiküldtük. Tehát aki egyetért azzal, hogy a
konyhafejlesztési pályázat kivitelezési feladatainak ellátására irányuló újabb ajánlattételi felhívás a
Rex-Bau Kft., a Spedox Kft., az Oliko Bt. és a H.M.G. Kft. részére küldje el az önkormányzat,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
25/2018. (IV.16.) határozata „Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény felújítása” beruházás
ajánlattételi felhívása elfogadásáról és ajánlattevőként bevont gazdasági szereplők kijelöléséről
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági Miniszter által
„önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” meghirdetett pályázat keretében az
NGM/25257/1/2017. támogatói okirattal megítélt támogatásból az „Olaszliszkai Közétkeztetési
Intézmény felújítása” beruházás kivitelezési munkálataihoz kapcsolódó Ajánlattételi felhívást az
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja és az eljárás megindításáról dönt.
A képviselő-testület az eljárásba ajánlattevőként a következő gazdasági szereplőket kívánja
meghívni:
A képviselő-testület a beruházás megvalósítására alábbi cégeket hívja fel ajánlattételre:
Rex-Bau Kft. 3980 Sátoraljaújhely, Pataki u 37/a
Cégjegyzékszám: 05-09-002787, Adószám: 11068226-2-05
email: rexbau@rexbau.hu, képviselő: Novák Csaba ügyvezető
Spedox Kft. 4405 Nyíregyháza, Kökény u. 34.
Cégjegyzékszám: 15-09-065159, Adószám: 11651772-2-15
email: spedox@freemail.hu, képviselő: Stekler Ferenc ügyvezető
OLIKO Bt. 3933 Olaszliszka, Szent István u. 48.
Cégjegyzékszám: 05-06-010669 Adószám: 20653916-2-05
e-mail: olaszliszka@t-online.hu, képviselő: Somsák Emese Erzsébet ügyvezető
H.M.G Kft. 3950 Sárospatak, Arany János út 128.
Cégjegyzékszám: 05-09-008068, Adószám: 11960599-2-05
email: hmgkft@pr.hu, képviselő Homolya Mihályné ügyvezető
Határidő: folyamatos
Felelős: képviselő-testület
4./ Napirendi pont: Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása beruházás
kivitelezőjének kiválasztása
Fekete Gyula polgármester: A Mini bölcsődei férőhelyek kialakításával kapcsolatos pályázattal ugyanaz
a helyzet, mint a konyhafejlesztésnél, itt is meg kell ismételni az ajánlattételi felhívást, mert
eredménytelenül zajlott le, ugyanúgy csak az OLIKO Bt. részéről érkezett ajánlat, amelyben
szereplő összeg szintén meghaladta a felújításra rendelkezésre álló összeget. Tehát ennek alapján
kérdem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a „Mini bölcsődei férőhelyek
kialakításának támogatása” beruházás kivitelezési munkálataihoz kapcsolódó ajánlattételi felhívást
eredménytelenné nyilvánítsuk, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselőtestület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
26/2018. (IV.16.) határozata „Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása”
beruházáshoz kapcsolódó ajánlattételi felhívás eredménytelenné nyilvánításáról
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Nemzetgazdasági Miniszter által meghirdetett „Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának
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támogatása” meghirdetett pályázat keretében az „Olaszliszka, Petőfi Sándor 21/A” alatti
ingatlanon az Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda intézményben a „mini bölcsőde kialakítása
önkormányzati tulajdonú épület átalakításával” infrastrukturális felújítása beruházás kivitelezési
munkálataihoz kapcsolódó ajánlattételi felhívást eredménytelenné nyilvánítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
Fekete Gyula polgármester: Javaslom, hogy ebben az esetben is azoknak a gazdasági szereplőknek
küldjük ki az ajánlattételi felhívást, akiknek az előző körben is kiküldtük. Tehát aki egyetért azzal,
hogy a mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása beruházás kivitelezési feladatainak
ellátására irányuló újabb ajánlattételi felhívás a Rex-Bau Kft., a Spedox Kft., az Oliko Bt. és a
H.M.G. Kft. részére küldje el az önkormányzat, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
27/2018. (IV.28.) határozata „Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása” beruházás
ajánlattételi felhívása elfogadásáról és ajánlattevőként bevont gazdasági szereplők kijelöléséről
Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági Miniszter által
meghirdetett „Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása” meghirdetett pályázat
keretében az „Olaszliszka, Petőfi Sándor 21/A” alatti ingatlanon az Olaszliszkai Kerekerdő
Óvoda intézményben a „mini bölcsőde kialakítása önkormányzati tulajdonú épület átalakításával”
infrastrukturális felújítása beruházás kivitelezési munkálataihoz kapcsolódó Ajánlattételi felhívást
az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja és az eljárás megindításáról dönt.
A képviselő-testület az eljárásba ajánlattevőként a következő gazdasági szereplőket kívánja
meghívni:
A képviselő-testület a beruházás megvalósítására alábbi cégeket hívja fel ajánlattételre:
Rex-Bau Kft. 3980 Sátoraljaújhely, Pataki u 37/a
Cégjegyzékszám: 05-09-002787, Adószám: 11068226-2-05
email: rexbau@rexbau.hu, képviselő: Novák Csaba ügyvezető
Spedox Kft. 4405 Nyíregyháza, Kökény u. 34.
Cégjegyzékszám: 15-09-065159, Adószám: 11651772-2-15
email: spedox@freemail.hu, képviselő: Stekler Ferenc ügyvezető
OLIKO Bt. 3933 Olaszliszka, Szent István u. 48.
Cégjegyzékszám: 05-06-010669 Adószám: 20653916-2-05
e-mail: olaszliszka@t-online.hu, képviselő: Somsák Emese Erzsébet ügyvezető
H.M.G Kft. 3950 Sárospatak, Arany János út 128.
Cégjegyzékszám: 05-09-008068, Adószám: 11960599-2-05
email: hmgkft@pr.hu, képviselő Homolya Mihályné ügyvezető
Határidő: folyamatos
Felelős: képviselő-testület
Fekete Gyula polgármester: Van- e valakinek előadnivalója? Ha nincs, akkor megköszönöm a részvételt
mindenkinek.
A képviselő testület ülése 10 óra 35 perckor véget ért.

K.m.f.
Fekete Gyula
polgármester

dr. Stumpf Enikő
jegyző

