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Jegyzőkönyv
Készült: 2012. április 16-án, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7
képviselőből 4 jelen van. A polgármester jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Gál Vilmosné körjegyzőt, melyet a
testület egyhangúlag elfogad. A polgármester elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívására azért került sor,
mert a napelemes projekt tekintetében a feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatására sor került és dönteni kell a
kivitelezőről. A polgármester ismerteti a rendkívüli ülés napirendjét, melyet a testület egyhangúlag az alábbiak
szerint hagy jóvá:
Napirend:
1. Villamos energia termelés céljából önkormányzati ingatlanokra napelemes rendszer telepítése

Előadó: polgármester
A polgármester átadja a képviselőknek a „Villamos energia termelés céljából önkormányzati ingatlanokra
napelemes rendszer telepítése” projekttel kapcsolatosan készített írásos előterjesztést és határozat-tervezetet és
szünetet rendel el annak áttanulmányozására.
Szünet után.
1. napirendi pont
A polgármester elmondja, hogy a feltételes közbeszerzési eljárással kapcsolatos összes irat, amire az írásos
előterjesztés előzményként hivatkozik, megtekinthető a hivatalban. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a
szolgáltató megkeresése is megtörtént abban a tekintetben, hogy a kialakítandó rendszer rácsatlakozhasson a
hálózatra a későbbiekben. A polgármester elmondja, hogy a közbeszerzési eljárás szabályszerű lefolytatása
érdekében a Közbeszerzési Hatóságot is megkereste az önkormányzat állásfoglalás-kéréssel. Elmondja, hogy a
döntést követően feladat a pályázat elkészítése, benyújtása. Sikeres pályázat esetén lép csak életbe a szerződés
szállítói finanszírozással, ami azt jelenti, hogy a vállalkozó a pályázati részt a döntéshozótól hívja le, az
önkormányzatnak csak az önrészt kell fizetni, tehát nem kell megelőlegezni a teljes beruházás költségét.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Csukáné: Mitől lett kevesebb a végső ajánlat az eredetinél?
Varga: A tárgyalás során azt kérte mindegyik pályázótól, hogy csökkentsék az összeget. Akkor az Optimum
Solar úgy nyilatkozott, hogy ő nem tud alábbmenni az árral, de végül ők is adtak be alacsonyabb összegű
végső ajánlatot, de így is a Savesco ajánlata volt összességében a kedvezőbb.
A polgármester először az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja szavazásra, melyet a testület 4 igen
szavazattal 0 ellenében az alábbiak szerint hagy jóvá:
64/2012.(IV.16.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Villamos energia termelés céljából
önkormányzati ingatlanokra napelemes rendszer telepítése” projekt feltételes hirdetmény nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárásának nyerteseként nettó 38.027.640,- ft vállalkozói díj és 25 év garancia
biztosítása mellett a SAVEsco Kft-t (2093 Budajenő, Szitakötő u. 7.) hirdeti ki.
Az önkormányzat kinyilvánítja azon szándékát, hogy a projekt megvalósításához pályázatot nyújt be a
Környezet és Energia Operatív Program „helyi hő, hűtési igény és villamos energia igény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal” című pályázati konstrukciójára és – tekintettel a feltételes közbeszerzési
eljárásra – feltételes vállalkozási szerződés megkötésére kerül sor, mely csak akkor lép hatályba, amikor
az önkormányzat a pályázatra vonatkozó támogató okiratot kézhez vette és a nyertes gazdasági
szervezetet erről értesítette.
Az önkormányzat kijelenti, hogy a jelen határozat alapján kötött feltételes vállalkozási szerződés hatályát
veszti, amennyiben a pályázati döntéshozó az önkormányzat pályázatát írásban elutasítja.
A jelen döntés alapján a – sikeres pályázat esetében hatályba lépő - vállalkozási szerződés szerint a fizetés
szállítói finanszírozás keretében történik, így a nyertes ajánlattevő a pályázati támogatást a hivatkozott
pályázat döntéshozójától, az önrészt az önkormányzattól jogosult igénybe venni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú feltételes vállalkozási szerződés

aláírására.
A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a testület döntéséről a pályázókat értesítse és
gondoskodjék a testület döntésének helyben szokásos módon, valamint a www.szeremle.hu honlapon való
kihirdetéséről.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: szerződéskötés - 2012.04.23., hirdetés - 2012.04.18.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat akár a napirendhez nem tartozó
témában is.
Kisné: Mi a helyzet az iskola egyháznak való átadásával kapcsolatosan?
Varga: Az átadás nem működik, véleménye szerint egyetlen út az új iskola alapítása.
Csukáné: Mi van akkor, ha az államosítás után megszüntetik az itteni iskolát és beviszik a gyerkeket Bajára,
mert ott is szüntetnek meg általános iskolát?
Varga: Szerinte akkor lehet igazán az egyházi fenntartás, ha 160 fővel el tudna indulni, amire ő a speciális
oktatási program miatt lehetőséget is lát, akkor fenntartható is lenne. Ehhez meg kell nyerni Baja Város
Polgármesterének támogatását úgy is mint polgármester és úgy is mint képviselő. A hátrányos helyzetű,
nehezen kezelhető gyerekek oktatásával megítélése szerint hiányt pótolhatna az intézmény.
Az ülésen egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester megköszönve a jelenlétet, az ülést berekeszti.

kmf.
Varga György
polgármester

Gál Vilmosné
körjegyző

