JEGYZOKONYV
Készült:

Szada Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal tanácstermében 2015.
jú1ius 1ó-riLrr 16.00 órakor megtartott rendkívüli Képvíselő-testületi ülésről.

Jelen Yan!!Lk: oroszi Sándor polgármester, Petrák Arpád alpolgármester, Vrabély Ba1rízs
alpolgármester, Pintér Lajos, Török László, oroszi Sándor, VerébnéNyergesKovács Rozália, képviselők
Jámbor Lajos jegyző
Czlglan EVa ]kv. vezetÓ

Nanirend:
1. Napirendi pont

Határozati javaslat a KEOP-5.7.0 kódszámú, középületek kiemelt jelentőségű
épületenergetikai fejlesztése megnevezésű konstrrrkcióra tör1énő páIyázat

benyújtására.
Előterjesztő: oroszi Sándor po1gárnester

oroszi Sándor polgármester köszönti a megje1ent képviselőket. Megá1lapítja, hogy
Képviselő-testület 7 fő jelenlétévelhatározatképes, az ülést megnyitja.

Rendkívüli ülés tartását

a

a

napirendi pont kapcsán a határidő betartása indokolia.

1. Napirendi pont

Határozatt javaslat a KEOP-5.7.0 kódszámú, középületek kiemelt jelentőségű
épü1etenergetikai fejlesztése megnevezésű konstrukcióra történő páIyázat

benyujtására.

Előte{esztő: oroszi Sándor polgámesteÍ

oroszi

Sándor: A

146412015 (vII.15.) Kormány Határozat a1apján Szada Nagyközség

Önkormányzata páIyázatot nyújthat be a KEOP-5.7.0 kódszámú,
Középü1etek kiemelt jelentőségl-i épületenergetikai fejlesztése
megnevezésű konstrukcióra. A megvalósításra rendelkezésre á1ló idő
rövidsége miatt szükséges a rendkívüli testületi ülés megtaÍtása.
A projekt célja a projektben érintett épület, esetünkben a Széke1y
Bertalan Általános Iskola energetikai jellemzőinek és besorolásának
javiÍása az épüiethataroló szerkezeteinek hőszigetelésével, i1letve
ny

i1

ászár ók

cs eréj ével.

A támogatás összege: maximum

150

MFt,

a támogatás mértéke:100 %

Köte1ezettségek:

.
.

.

a projekt megvalósításához szükséges vállalkozási szerződések
hatá1yba lépéséneklegkésőbbi időpontja 20i 5. augusztus

3

1 '

a projekt záró elszámo1ási csomagját 2015. december 15-ig be
befejezés mel1ett pénzügl
teljesítéseknek is meg kell tör1érrnie az adott időpontig.

kell nyújtani, vagyis a flz1kai
A fentiek teljesítéséhezaz

a1ábbi intézkedések szükségesek:

a proj ekt előkészítésébenés megva1ósításban részt vevők

kiválasztása az alábbiak szennt:

szabadkézi beszerzés -3 ára ánlat alapi án
szabadkézi beszerzés -3 ára árr]at alapján
Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend), a )'22.
$ (7) bekezdés a) pont alapján indított
hirdetmény közzététele nélkiili tárgyalásos
közbeszerzési eljárás
műszaki beavatkozási és tendertervek elkészítése szabadkézi beszerzés - 3 áraiárr]at alaptán
proiekt menedzsment biZtosítása
szabadkézi beszerzés _ 3 áraiánlat alapján
rnűszaki ellenőr
szabadkézi beszerzés - 3 áraiárr]at alapián
szabadkézi beszerzés _ 3 árajárrlat alapián
táiékoztatás és nülvánossáe biáosítása

pálvázat elkészítése
közbeszerzési szakértő
építésiberuházás _ kivitelező

Kérem a Képviselő-testületet, hogy döntsön a pályázat benyújtásáról,
Valamint a szabadkézi beszerzósi e1jarások indításáról.
A Képviselő-testület 7 fő igen szavazattal ellenszayazat és tartózkodás nélkül -

a

következő

hatátrozaloÍ hozza''

l12l201 5. (07. 1 6.) számú Képviselő_testületi határozat'.

. Szada Nagyközség Önkormányzata
a KEoP_5.7.0 kódszárnú, I(özépületek
1

pályéualhoz nyújt be
kiemelt jelentőségű

épületenergetikai fejlesztése megirevezésű konstrukcióra, a
Székely Ber1alan Altalános Iskola épületénekenergetikai
jellemzői és besoro1ásának javítása megvalósítása céljábó1.
2. szabadkézt beszerzési eljárásokat indit az alábbi
e1őkészítéshezés megvalósításhoz kapcsolódó részt vevők
kiválasztására:
pályázaÍ e1készítése
közbeszerzési SZakéÍő
műszaki beavatkozási és tendertervek elkészítése
proj ekt menedzsment biztosítása
műszaki ellenőr

I

"j'[tT"iíiff#K:J'ff"|,iilli'11'á.u**ur, a r22 g (7)
bekezdés a) pont alapj án indított hirdetmény közzététele né1küli
tárgyalásos közbeszerzési e1járás során kivá1asztja az épiÍési
beruházót.
4. A Képviselő{estület a pályéüat megvalósítáSához
szükséges maximurn 1 5.000.000,_Ft (azaz tizenötn1llió forint)
összeget az onkonnányzat 2015. évi kö1tségvetésében biztosítja.
Felelős: oroszi Sándorpolgármester
Határidő: azonnal

oroszi Sándor polgármester az ülést 17.00 órakor berekeszti.
Kmf.

Jámbor |Lajos
po1gármester

