Szám.: 3-11/2020

Jegyzőkönyv
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. augusztus 12-i üléséről

Határozatok:
 67/2020.(VIII.12.) ............A képviselő-testület 2020. augusztus 12-i ülésének napirendjéről
 68/2020.(VIII.12.) ............Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése közbeszerzési
eljárásról
 69/2020.(VIII.12.) ............A szociális célú tüzelőanyagra vonatkozó pályázat benyújtásáról
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Jegyzőkönyv
Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. augusztus 12-i üléséről
Az ülés helye: Seregélyes, Községháza tanácskozó terme
Jelen vannak
Szavazati joggal:
Horváth Sándor .........................
Kajos Istvánné ...........................
Nagy István................................
Ladányi László...........................
Horváth Attila ............................

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:
Horváth Károly........................... jegyző
Karkóné Lukácsy Marianna ....... ÜFHB. tag
Részvételi joggal:
Dr. Nagyné Imre Szabina .......... jegyzőkönyvvezető
Távol levők:
Horváth Péter ............................ képviselő
Sajtos József Tibor .................... képviselő
Horváth Sándor

polgármester

Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 fővel
határozatképes. A rendkívüli ülés megtartását a halaszthatatlan döntések
meghozatala indokolja. Javaslom a meghívó szerinti napirend elfogadását.
Van-e kérdés vagy más javaslat?
Kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs akkor, aki a javaslattal egyetért, kérem, ezt a szándékát kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület, 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
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Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
67/2020.(VIII.12.) határozata
A képviselő-testület 2020. augusztus 12-i ülésének napirendjéről
A Képviselő-testület a 2020. augusztus 12-i ülésének napirendjét a meghívó szerinti
javaslattal egyezően hagyja jóvá.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont tárgyalása:
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése, közbeszerzési eljárás ismételt
kiírásáról a Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központra vonatkozóan
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Mint ahogy az írásos anyagban is szerepel, a közbeszerzési szakértő jelezte, hogy
dönteni kell a meghívásos eljárásban részt vevő szervezetekről, a bíráló bizottság
tagjairól és, mivel az önrész rendelkezésre áll, így azt saját forrásból biztosítjuk, ezért
a 63/2020.(VII.16.) határozatot visszavonnánk és újat fogadnánk el.
Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Ladányi László

képviselő

Arra azért figyeljünk, hogy az összes projekt most áll. Mindenhez hozzá kell tenni.
Legyen forrás ezekre.
Horváth Sándor

polgármester

Lesz. Most a lekötött betétek kamatából 30 millió forint kerül a számlánkra. Van-e
valakinek még kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Több kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő - testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
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Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
68/2020.(VIII.12.) határozata
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése közbeszerzési eljárásról
A Képviselő-testület, Seregélyes Nagyközség Önkormányzata TOP-3.2.1-16-FE12017-00029 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése” című
projektje megvalósítása érdekében a következő döntést hozza:
I.
A Képviselő-testület a 63/2020.(VII.16.) határozatát visszavonja.
II.
A Képviselő-testület, Seregélyes Nagyközség Önkormányzata TOP-3.2.1-16-FE12017-00029 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Seregélyesen” című projektje megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárást ír ki.
A képviselő testület:
1.) Az előterjesztésben foglaltakat elfogadja.
2.) Az eljárást megindító ajánlattételi felhívást és az ajánlatkérési közbeszerzési
dokumentumokat az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal elfogadja.
3.) Elrendeli az eljárást megindító felhívás megküldését a következő szervezetek
részére:
1. Név
Cégjegyzékszám
Adószám
Székhely
EKR azonosító

DOMNUM ÉPÍTŐ Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
07-09-027646
25857593-2-07
2484 Gárdony, Sirály utca 2.
EKRSZ_46168766

2. Név
Cégjegyzékszám
Adószám
Székhely
EKR azonosító

B3 Munkagép Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
07-09-025165
24954721-2-07
2400 Dunaújváros, Batsányi utca 7. 3. em. 2.
EKRSZ_93938336

3. Név
Cégjegyzékszám
Adószám
Székhely
EKR azonosító

Alica Auris Korlátolt Felelősségű Társaság
07-09-022764
23018943-2-07
2457 Adony, Kossuth Lajos utca 32.
EKRSZ_95594202

4. Név
Cégjegyzékszám
Adószám
Székhely
EKR azonosító

PANNON TOP Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
01-09-341987
12554159-2-43
1223 Budapest, Nagytétényi út 180-196.
EKRSZ_75218393
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5. Név
Cégjegyzékszám
Adószám
Székhely
EKR azonosító

Savino Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-322260
23198447-2-42
1077 Budapest, Rottenbiller utca 44.
EKRSZ_11069067

4.) A közbeszerzési eljárásban Bíráló Bizottsági feladatokkal bízza meg a
következő személyeket:
Szakértelem
Név
pénzügyi
Györök Gyöngyi
közbeszerzési eljárás tárgya szerinti
Szabó Ágoston
közbeszerzési-jogi
Csősz-Horváth Alexandra
A beruházás becsült értéke a tervezői költségvetés alapján 42.329.031,- Ft + 27%
ÁFA. Ebből a jelenleg rendelkezésre álló fedezet mértéke 27.650.000,- Ft + 27 %
ÁFA, amely megegyezik a TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00029-es kódú pályázati
felhívásra benyújtott „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Seregélyesen” című TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00029 pályázati azonosító számú
projekt keretein belül megvalósítandó kivitelezési feladatok projektben tervezett, 100
%-os támogatási intenzitással megítélt elszámolható költséggel (27.650.000,- Ft + 27
% ÁFA).
A fennmaradó 14.679.031,-Ft + 27% ÁFA összeget, a 2020. évi költségvetésről szóló
15/2019.(XII.23.) önkormányzati rendelet, önkormányzat – tartalékok kiadási
előirányzat terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Horváth Sándor, polgármester

2. Napirendi pont tárgyalása:
A szociális célú tüzelőanyagra vonatkozó pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Idén is kiírták, javaslom, adjuk be.
182 erdei m3 keménylombos fafajta igénylésére vonatkozóan pályázhatunk, a
pályázathoz szükséges önrész 231.140,- Ft.
Van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az előterjesztéssel egyetért, kérem, ezt a szándékát
kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő - testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével:
5 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
69/2020.(VIII.12.) határozata
A szociális célú tüzelőanyagra vonatkozó pályázat benyújtásáról
A Képviselő-testület, a Belügyminiszter pályázati felhívására, Magyarország 2020.
évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet 1.8 pontja
szerinti, „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatásra” jogcímben részletezett szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódóan 182 erdei m3 keménylombos fafajta igénylésére
vonatkozó pályázat benyújtását hagyja jóvá.
A képviselő-testület a szociális célú tüzelőanyagban részesülőktől ellenszolgáltatást
nem kér.
A pályázathoz szükséges önrész 231.140,- Ft összeget 2020. évi költségvetésről
szóló 15/2019.(XII.23.) önkormányzati rendelet, önkormányzat – tartalék kiadási
előirányzat terhére biztosítja
A szociális rászorultság és a 2020. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a
tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletében
szabályozza.
Megbízza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal
Több napirend nem volt.
A polgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és az ülést berekesztette.
k.m.f.

Horváth Sándor
polgármester

Horváth Károly
jegyző
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