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Jegyzőkönyv
Készült: 2013. február 6-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 6 jelen van. A polgármester elmondja, hogy azért került sor rendkívüli ülés összehívására, mert a
napelemes pályázat előzetes feltételes közbeszerzési eljárásának lefolytatása miatt szükséges.
A polgármester javaslatot tesz a napirendre, melyet a testület egyhangúlag, az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Napirend:
1. Döntés a „Napelemek Szeremlén” projekt megvalósításával kapcsolatosan
Előadó: polgármester
1. napirendi pont
A polgármester átadja a képviselőknek a napelemes rendszer telepítésével kapcsolatosan készült előterjesztést.
Elmondja, hogy az előterjesztés összefoglalja a tárgyban eddig hozott döntéseket, ismerteti a folyamatot és
tartalmaz négy döntési javaslatot. Az első határozat-tervezet a 2013. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról szól,
mely tartalmazza ezt a beruházást. A második határozat módosítja a 2012 januárjában hozott, a fejlesztés
elhatározásáról szóló határozatot, mivel a 15%-os önrészt a 2013. évi költségvetésben kell biztosítani. A 3. javaslat
a Bíráló Bizottság javaslatát tartalmazza a feltételes közbeszerzés nyertesére, a 4 határozat-tervezet pedig a
pályázat benyújtásához szükséges döntést tartalmazza, már a konkrét megvalósítási összegekkel.
A polgármester szünetet rendel el az írásos előterjesztés áttanulmányozására.
Szünet után.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Csuka Lászlóné alpolgármester: Javasolja a határozatok elfogadását. Megfigyelőként részt vett a Bíráló Bizottság
ülésén, úgy látta, hogy a közbeszerzési feladatokkal megbízott szakértő érti a dolgát.
Varga György polgármester: A közbeszerzési tanácsadó készített egy tanácsadói szakvéleményt is, melyet a
képviselők az előterjesztés mellé ugyancsak kézhez kaptak. A testület már döntött a program
megvalósításáról a pályázat február 17-étől benyújtható, így javasolja a szükséges döntések meghozatalát.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti 1. Javaslat határozattervezetét bocsátja szavazásra, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
3/2013.(II.6)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013 évi „Közbeszerzési Terv”ét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
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III.
Szolgáltatásmegrendelés
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti 2. Javaslat határozattervezetét bocsátja szavazásra, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
4/2013.(II.6)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2012.(I.30.)önkormányzati határozatát módosítja
oly módon, hogy a helyi hő- és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal támogatással
megvalósítani kívánt fejlesztés önerejét 2013. évi költségvetése terhére biztosítja. A határozat egyéb pontjai
változatlanul maradnak.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti 3. Javaslat határozattervezetét bocsátja szavazásra, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
5/2013.(II.6)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv.
rendelkezéseire, a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Napelemek Szeremlén tárgyában indult közbeszerzési
eljárás értékelése során megállapítja, hogy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A Calor-System Kft. (1037 Budapest, Bokor u. 9-11.) ajánlata érvényes,
A P-Solaris Kft. (2740 Abony, Tamási Áron út 4-6.) ajánlata érvényes,
Az Optimum Solar Kft. (6512 Szeremle, Határ utca 5. ajánlata érvényes,
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot az 1. részre a Calor-System
Kft. (1037 Budapest, Bokor u. 9-11.) tette,
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a 2. részre a Calor-System
Kft. (1037 Budapest, Bokor u. 9-11.) tette,
Az eljárás mindkét rész tekintetében eredményes volt,
Az eljárás nyertese az 1. rész tekintetében a Calor-System Kft. (1037 Budapest, Bokor u. 9-11.),
Az eljárás nyertese a 2. rész tekintetében a Calor-System Kft. (1037 Budapest, Bokor u. 9-11.),
Az ajánlatkérő egyik rész vonatkozásában sem jelöli meg nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb
ajánlatot tevő ajánlattevőt.

A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti 4. Javaslat határozattervezetét bocsátja szavazásra, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
6/2013.(II.6)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.
a KEOP-2012-4.10.0/A számú pályázati felhívásra „Napelemek Szeremlén” címmel pályázatot nyújt
be, a szükséges saját forrást az alábbiak szerint biztosítja, a pályázott célt a pályázat nyertessége
esetén megvalósítja.
Megvalósítási helyszínek:
•
6512 Szeremle, Fő utca 34. (Hrsz:448)
•
6512 Szeremle, Dózsa Gy. u. 45/A. (Hrsz:294)
•
6512 Szeremle, Szabadság u. 1. (Hrsz:301)
A fejlesztés forrásösszetétele:
Önerő - Saját forrás
7 987 932 Ft
Önerő - Hitel
0 Ft
KEOP Támogatásból igényelt összeg 40 007 781 Ft
Összesen
47 995 713 Ft
Ebből elszámolható költség
47 067 978 Ft
Ebből nem elszámolható költség
927 735 Ft
2.
kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén
az önkormányzati saját forrás összegét az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében elkülöníti.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester megköszönve a jelenlétet az ülést berekeszti.
kmf.
Varga György
Gál Vilmosné

polgármester

jegyző

