Jegyzőkönyv

Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. február 12-én 16,30 órakor tartott
rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács
Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester, Tóth László alpolgármester, Erdélyi Zoltán,
Mihálicz Lajos és Tóth Istvánné képviselők
Meghívottként megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző
Birkás Zoltán polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket és jegyző asszonyt.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület mind az 5
tagja az ülésen megjelent.
Javaslatot tesz a napirendi pontokra:
1./ Közbeszerzési szabályzat módosítása, 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása,
közbeszerzési eljárás megindítása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
2./ Határozathozatal a KEOP-2012-4.10.0/A, „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal” című pályázattal kapcsolatban
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
3./ Egyebek
A képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

1./ Közbeszerzési szabályzat módosítása, 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása,
közbeszerzési eljárás megindítása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. Birkás Zoltán polgármester: A napirenddel kapcsolatos írásos előterjesztést megkaptuk.
Három dologról van szó. Módosítanunk kell a tavaly nyáron elfogadott Közbeszerzési
Szabályzatot az előterjesztésben foglaltak szerint. Önkormányzatunk, mint ajánlatkérő
közbeszerzési terv készítésére kötelezett, ezért el kell fogadnunk az idei évre vonatkozó
közbeszerzési tervet is. A 2013. évi közbeszerzési terv egyetlen, a „Kistolmács üzemelő
sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata és biztonságba helyezési tervének elkészítése”
című, KEOP-2.2.3/A/09-2010-0019 azonosító számú nyertes pályázathoz kapcsolódó
építési beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatását irányozza
elő. A KEOP-2.2.3/A/09-2010-0019 projekt megvalósításához a 2012. évben kiírt
közbeszerzési eljárást az irányító hatóság nem fogadta el, ezért a közbeszerzési eljárást
újból le kell folytatni. A közbeszerzési eljárás megindításához a rendelkezésre álló
pénzügyi keret összegét meg kell határozni, amit a határozati javaslat tartalmaz is.

Javaslom az előterjesztésben szereplő, három pontból álló határozati javaslat elfogadását.
Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
5/2013. (II. 12.) számú h a t á r o z a t:
1. Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kistolmács Község
Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát az 1. számú módosítással
egységes szerkezetben a melléklet szerint elfogadja.
2. Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
2013. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja.
3. Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kistolmács
üzemelő vízbázis diagnosztikai vizsgálata és biztonságba helyezési tervének
elkészítése”
(azonosító
szám:
KEOP-2.2.3/A/09-2010-0019)
projekt
megvalósításához a közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. A Képviselőtestület a közbeszerzés tárgyához kapcsolódó, rendelkezésre álló forrást és egyben
becsült értéket nettó 28.020.264,-Ft + 1.439.200,-Ft keretösszegben határozza
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Dr. Keresztesi Tímea jegyző
Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető

2./ Határozathozatal a KEOP-2012-4.10.0/A, „Helyi hő, és villamosenergia-igény
kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázattal kapcsolatban
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: A KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hő, és villamosenergia-igény
kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázati kiírás alapján lehetőség van arra,
hogy a Kultúrház villamos energia szükségletét megújuló energiaforrásokkal biztosítsuk. A
projekt megvalósulásával a villamos energiát napelemek fogják termelni. Amikor a
napelemek kevesebbet termelnek a szükségesnél, akkor a különbözetet a rendszer a villamos
hálózatból egészíti ki. Abban az időszakban pedig, amikor a napelemek többet termelnek,
mint amennyit felhasználunk, a többletet betáplálja a rendszer a villamos hálózatba, ami után
a szolgáltató a többlet energia díja 85 %-át megfizeti részünkre. A projekt összköltsége bruttó
5.942.117,- Ft. Az önkormányzati saját erő összege bruttó 891.318,- Ft. A KEOP forrásból
igényelt támogatás összege: 5.050.799,- Ft. Az önrész tekintetében az EU Önerő Alaphoz is
pályázatot kívánunk benyújtani. Jó lehetőségnek tartom a KEOP pályázaton való
részvételünket, ezért javaslom a pályázat benyújtását, az előterjesztés szerinti határozati
javaslat elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
6/2013. (II. 12.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Kistolmács Fő u. 51.
alatt lévő Kultúrháza (földhivatali nyilvántartás szerint: lakóház udvar gazdasági
épület) villamosenergia-igényének megújuló energiaforrásokkal történő
biztosítására.
1.A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 8868 Kistolmács Fő u. 51.
2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Kistolmács 208 hrsz
3. A projekt megnevezése: Villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal Kistolmácson
4. A pályázati konstrukció száma:KEOP-2012-4.10.0/A Helyi
villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

hő,

és

5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: Bruttó 5.942.117 Forint
6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési
költsége (elszámolható költség): Bruttó 5.942.117 Forint
7. Az önkormányzati saját erő összege: Bruttó 891.318 Forint, amit saját
forrásból biztosít
8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: Bruttó 5.050.799
Forint
9. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP
forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás
összegét a költségvetésében elkülöníti.
A képviselő-testület felhatalmazza Birkás Zoltán polgármestert a pályázat
benyújtására.
10. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A pályázat
keretében
benyújtott
„Villamosenergia-igény
kielégítése
megújuló
energiaforrásokkal Kistolmácson” elnevezésű pályázat nyertessége esetén a bruttó
891.318 Forint önrész biztosítása érdekében az EU Önerő Alapból támogatást
igényel, és az önrész többi részét pedig saját forrásból biztosítja. Amennyiben az
EU Önerő Alapból támogatásban nem részesül, az önrész teljes összegét saját
forrásból biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Operatív végrehajtásért: Simonyai Imre műszaki osztályvezető
dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető
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3./ Egyebek
Birkás Zoltán polgármester: A Start-közmunkaprogram várhatóan hat órás munkaidejű
foglalkoztatással indul. Azt még nem tudjuk pontosan hány főt kapunk, az egyeztetések még
folynak.
A Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet kulturális közfoglalkoztatás
pályázatára regisztráltunk. Nyertesség esetén 2013. április 1-től 2014. március 31-ig a
Művelődési Házban középfokú végzettségű személyt tudunk alkalmazni a közművelődési
feladataink ellátásához.
A 2013. évi rendezvényeink időpontjai meghatározásra kerültek. 2013. március 9-én tartjuk a
Nőnapot, május 18-án a Férfinapot, július 20-án a Falunapot, december 7-én a Mikulást és
december 14-én az Idősek napját. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett.
Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 17,10 órakor bezárom.

K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Birkás Zoltán
polgármester
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