
K I V O N A T 
 

 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott 

rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

 

146/2014. (IX. 30.) Kth. számú határozat 

 

 

Tárgy:  A Szent István utcai iskola, a Közösségi Konyha és a Családgondozó Központ 

épületeinek épületenergetikai korszerűsítésével és épületekhez napelemes rendszerek 

telepítésével összefüggő közbeszerzési eljárások eredményének megállapítása  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette a KEOP-2014-4.10.0/F - 

Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 

hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban című felhívás szerinti pályázat 

benyújtásával összefüggően lefolytatott közbeszerzési eljárások beterjesztett dokumentumait 

és az alábbi határozatokat hozza: 

 

1.  Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ”Megújuló energiatermelő 

napelemes rendszerek kiépítése Felsőzsolca Város Önkormányzatának egyes 

intézményeiben” címmel lefolytatott közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek 

nyilvánítja, a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő szerződés megkötésének 

törvényi akadálya nincs. Az eljárás nyertese a PV Napenergia Kft. (3521 Miskolc, Harang 

u. 6.). 

 

2. A Képviselő-testület a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a ”Megújuló 

energiatermelő napelemes rendszerek kiépítése Felsőzsolca Város Önkormányzatának 

egyes intézményeiben” címmel lefolytatott közbeszerzési eljárás vonatkozásában a PV 

Napenergia Kft. (3521 Miskolc, Harang u. 6.) ajánlatát elfogadja és felhatalmazza Dr. 

Tóth Lajos polgármestert, hogy a nyertes ajánlattévővel a feltételes kivitelezési 

vállalkozási szerződést Felsőzsolca Város Önkormányzata nevében aláírja. 

 

3. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Épületenergetikai korszerűsítési 

munkálatok - Felsőzsolca" címmel lefolytatott közbeszerzési eljárást érvényesnek és 

eredményesnek nyilvánítja, a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő szerződés 

megkötésének törvényi akadálya nincs. Az eljárás nyertese a Gerixon Tervező és 

Kivitelező Kft. (3527 Miskolc, Sajószigeti út 2/A.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. A Képviselő-testület a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a „Épületenergetikai 

korszerűsítési munkálatok - Felsőzsolca"  címmel lefolytatott közbeszerzési eljárás 

vonatkozásában a Gerixon Tervező és Kivitelező Kft. (3527 Miskolc, Sajószigeti út 2/A.) 

ajánlatát elfogadja és felhatalmazza Dr. Tóth Lajos polgármestert, hogy a nyertes 

ajánlattévővel a feltételes kivitelezési vállalkozási szerződést Felsőzsolca Város 

Önkormányzata nevében aláírja. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester  

Határidő: értelemszerűen 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 DR. PATAKI ANETT S. K. DR. TÓTH LAJOS S. K. 
 jegyző polgármester 

 

 

 

 

 NÁDI GYULA S. K. SZINAI ISTVÁN S. K. 
jegyzőkönyv hitelesítők 

 

 

 

Felsőzsolca, 2014. október 8. 

 

 

A kivonat hiteles: 

 

 

 


