Kunfehértó Község Képviselő-testülete
77-19/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kunfehértó Község Képviselő-testületének 2014. augusztus 25-én 17,15 órai kezdettel, a Községháza tanácstermében megtartott nyílt üléséről
Jelen vannak: Harnóczi Sándor polgármester, Dr. Hegyes Edina alpolgármester, Huszár Zoltán, Juhász-Vedresné Szabó Ibolya, Volovár Károly képviselők
(5 fő –71 %)
Távol maradt:

Sarok Tibor és Szalai László képviselők

Állandó meghívottként megjelent: Kurgyis Gábor alpolgármester
Csupity Zoltán címzetes főjegyző,
Bodó Szilveszterné jegyzőkönyvvezető,

Harnóczi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselőtestület 7 tagú, melyből 5 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt me g n y it j a . Tájékoztatja
a jelenlévőket, hogy az ülésről videofelvétel készül.

Harnóczi Sándor polgármester ismertesti az ülés napirendi javaslatát:

Napirend:
1.) Előterjesztés az energetikai fejlesztéssel kapcsolatos ajánlattételi felhívás elfogadása tárgyában
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester

(írásban mellékelve)

A javasolt napirenddel kapcsolatosan módosító indítvány nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete a napirendet e g y h a n g ú l a g elfogadja.
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1.) N a p i r e n d
Előterjesztés az energetikai fejlesztéssel kapcsolatos ajánlattételi felhívás elfogadása
tárgyában
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester

(írásban mellékelve)

Harnóczi Sándor polgármester szóbeli kiegészítése:
-

egy héttel ezelőtt konzultáltunk a képviselőtársaimmal, mivel energetikai pályázatot írtak
ki önkormányzati épületekre, elsősorban hőszigetelésre és fűtéskorszerűsítésre, a képviselők javasolták a további intézkedések megtételét,

-

a kiskunhalasi Merkbau Kft-vel vettük fel a kapcsolatot, ők készítenek terveket és azokat
a pályázatíró rendelkezésére bocsátják,

-

a pályázatíró egy hódmezővásárhelyi cég, Vital Genezis Kft.,

-

pályázni 30-150 millió forint közötti összegre lehet,

-

elsősorban az Óvodánál lenne szükség a beruházásra, de 30 millió forint alatt lenne a beruházás költsége, ezért a Művelődési Ház lenne még leginkább alkalmas a maga állapotában a pályázati kiírásban szereplő beruházás megvalósítására,

-

a két intézmény esetében a beruházás költsége 60 millió forint körül lenne, de pontos
összeget csak a kivitelezők tudnak majd mondani,

-

nyílászáró cserék, szigetelés, fűtéskorszerűsítés kerülne elvégzésre napelemes technológia alkalmazásával,

-

20 pontot jelent a bírálatnál, ha már van kivitelező, mi így szeretnénk pályázni,

-

a pályázati felhívást kiküldtük valamennyi képviselőnek, a hozzátartozó mellékletekkel
együtt,

-

az eredeti anyaghoz képest a dátumok módosultak, elég szoros a határidő ahhoz, hogy
szeptember 21-ig a kivitelező személyét megtaláljuk, mert azt a pályázatíró csatolni kívánja a pályázathoz,

-

Szalai László képviselő társunk nincs jelen, de támogatja az előterjesztést,

Kérdés
Volovár Károly képviselő:
-

a pályázatíró mennyi pénzt fog kapni és milyen feltételekkel?

Válasz
Harnóczi Sándor polgármester:
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-

amennyiben forráshiány miatt nem fogadják el a pályázatot, akkor az ezzel kapcsolatos
összeget nekünk kell finanszírozni, de az összes anyagot a rendelkezésünkre bocsájtják,
mintegy 1-1,2 millió forint a pályázatírás költsége,

Volovár Károly képviselő:
-

az anyagban az szerepel, hogy előre is számlázhatnak 30 %-ot,

Dr. Hegyes Edina alpolgármester:
-

lehet egy előleg-, egy köztes- és egy végszámla, az előleges a köztes számlából szokták
levonni,

Kurgyis Gábor alpolgármester:
-

a szerződés-tervezetet az ajánlattételi felhíváshoz kell mérni, igen alapos a szerződéstervezet,

-

az nem teljesen jó, hogy az előlegszámlát a végszámlából kell levonni, lehet, hogy ez
csak elírás, de így nem jó,

Harnóczi Sándor polgármester:
-

én azt fogom képviselni, hogy a készültségnek megfelelő összeg legyen számlázva és
fizetve,

-

meghívásos pályázatot javaslok elfogadni a Képviselő-testületnek a Közbeszerzési Szabályzatunk alapján, javaslom a mellékletben szereplő 3 céget megkeresni,

-

javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a település energetika fejlesztési ajánlati és dokumentációs anyagát fogadja el, a Közbeszerzési Szabályzatnak megfelelően meghívásos
pályázatot írjon ki az alábbi ajánlattevőknek:
Kalo-Bau Kft.
Fliesen Bau Kft.
Merkbau Kft.

6300 Kalocsa
6400 Kiskunhalas
6400 Kiskunhalas

Ciglédi út 12.
Széchenyi utca 107.
Jókai utca 81-83.

határidő: 2014. augusztus 26.
felelős: Harnóczi Sándor polgármester

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
67/2014.(VIII.25.)Kt.sz.

Határozat

Energetikai fejlesztéssel kapcsolatos ajánlattételi felhívás elfogadása
Kunfehértó Község Képviselő-testülete a település energetika fejlesztési
ajánlati és dokumentációs anyagát megtárgyalta és azt elfogadja. A Köz-
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beszerzési Szabályzatnak megfelelően meghívásos pályázatot ír ki az
alábbi ajánlattevőknek:
Kalo-Bau Kft.
Fliesen Bau Kft.
Merkbau Kft.

6300 Kalocsa
6400 Kiskunhalas
6400 Kiskunhalas

Ciglédi út 12.
Széchenyi utca 107.
Jókai utca 81-83.

Határidő: 2014. augusztus 26.
Felelős: Harnóczi Sándor polgármester
ÉRTESÜLNEK: képviselők, polgármester, alpolgármester, jegyző

Bejelentés nem hangzott el, Harnóczi Sándor polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést 17,35 órakor bezárta.

K. m. f.

(: Harnóczi Sándor :)
polgármester

(: Csupity Zoltán :)
címzetes főjegyző

