Iktatószám: P-498-3/2013.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. február 06. napján 15:00 órakor
megtartott rendkívüli nyílt ülésén

Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Kasó László, Mercsek György, Varga Istvánné képviselők
Nagy András Botond jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat. Megállapítom, hogy az
ülés határozatképes, hiányzik Bor József Dezső és Pukliné Tündik Tünde képviselő, akik jelezték,
hogy egyéb elfoglaltságuk miatt a mai ülésen nem tudnak részt venni.
A testületi ülés napirendi pontjaira a kiadott meghívónak megfelelően kívánok javaslatot tenni.
Napirendi pontok:
1.

KEOP pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatala

2.

Tűzifa támogatással kapcsolatos döntés meghozatala

Kossa Lajos polgármester:
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a
testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot.
1.

KEOP pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatala

Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! A KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú pályázati konstrukcióban előzetes
közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni a naperőművek telepítésére meghívott cégekkel. Három
szervezetnek küldtünk ajánlattételi felhívást a képviselő-testület január 24-i döntése értelmében: a
Szonda Kft., a Tűztövis Környezetvédelmi Kft. és a Farmép Kft., részére. Tárgyalást is tartottunk
az eljárás folyamán, amelyen két ajánlattevő jelent meg: a Farmép Kft. és a Tűztövis Kft. Kettejük
közül a Farmép Kft. adta a legelőnyösebb ajánlatot. A Szonda Kft. is nyújtott be ajánlatot, mivel a
tárgyaláson nem jelent meg, ezért az írásos pályázatát kellett a véglegesnek tekinteni. Valamennyi
ajánlatról elmondható, hogy érvényes volt, ezért az eljárás eredményesnek minősíthető. Kérem a
mellékelt írásos előterjesztés alapján a döntések meghozatalát a képviselő-testülettől.
Kossa Lajos polgármester:
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Név szerinti szavazást kell tartanunk a közbeszerzési törvény értelmében. Aki az írásos
előterjesztésben foglaltakkal egyetért, kérem igennel, aki nem, az nemmel szavazzon.
Nagy András Botond jegyző:
Kossa Lajos polgármester: igen
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester: igen
Kasó László képviselő: igen
Mercsek György képviselő: igen
Varga Istvánné képviselő: igen
Kossa Lajos polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
6/2013. (I. 24.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hő- és
villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal“ című konstrukció keretében az
„Energetikai fejlesztés Abán” című projekt megvalósításával összefüggő építési beruházás
beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottságnak a 2013. február 04. napján,
a tárgyalás után kelt, a végleges ajánlatokkal kapcsolatos döntés-előkészítési jegyzőkönyvében
foglalt javaslatait – azok indokaival együtt – elfogadta, és a Kbt. 22.§. (5) bekezdésének előírása
alapján név szerinti szavazással meghozta az alábbi döntéseket:
I.
Eljárási döntések
1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Szonda Kft. (1221 Budapest, Honfoglalás u. 14.)
ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be a közbeszerzés 1. és 2. része esetében.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Tűztövis Környezetvédelmi Kft. (3155
Mátramindszent, Zöld út 6.) ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be a közbeszerzés 1. és 2.
része esetében.
3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Farmép Kft. (3525 Miskolc, Patak utca 10.)
ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be a közbeszerzés 1. és 2. része esetében.
II.
Érdemi döntések
1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás a közbeszerzés 1. része esetében
eredményes volt.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Farmép Kft. (3525 Miskolc, Patak utca 10.) a
közbeszerzés 1. része esetében a legmagasabb pontszámot érte el (600 pont), így az ajánlatkérő
számára az összességében legelőnyösebb ajánlatot adta. A döntéshozó ezen ajánlattevőt
nyilvánítja az eljárás nyertesének a közbeszerzés 1. része esetében.
3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Tűztövis Környezetvédelmi Kft. (3155
Mátramindszent, Zöld út 6.) a közbeszerzés 1. része esetében a második legmagasabb
pontszámot (597,68 pont) érte el, így az ajánlatkérő számára az összességében legelőnyösebb
ajánlatot követő ajánlatot (azaz a második legkedvezőbb ajánlatot) a közbeszerzés 1. része
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esetében ez az ajánlattevő adta. A Képviselő-testület ezen ajánlattevőt nevezi meg a közbeszerzés
1. része esetében az eljárás második helyezettjének.
4. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás a közbeszerzés 2. része esetében
eredményes volt.
5. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Farmép Kft. (3525 Miskolc, Patak utca 10.) a
közbeszerzés 2. része esetében a legmagasabb pontszámot érte el (600 pont), így az ajánlatkérő
számára az összességében legelőnyösebb ajánlatot adta A Képviselő-testület ezen ajánlattevőt
nyilvánítja az eljárás nyertesének a közbeszerzés 2. része esetében.
6. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Tűztövis Környezetvédelmi Kft. (3155
Mátramindszent, Zöld út 6.) a közbeszerzés 2. része esetében a második legmagasabb
pontszámot (597,74 pont) érte el, így az ajánlatkérő számára az összességében legelőnyösebb
ajánlatot követő ajánlatot (azaz a második legkedvezőbb ajánlatot) a közbeszerzés 2. része
esetében ez az ajánlattevő adta. A Képviselő-testület ezen ajánlattevőt nevezi meg a közbeszerzés
2. része esetében az eljárás második helyezettjének.
7. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzés mindkét része
esetében az eljárás nyertesével - az Ajánlattételi felhívásban meghatározott – feltételes szerződést
kösse meg.
Határidő: 2013. február 18.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
Kérem, döntsünk arról is, hogy benyújtjuk a pályázatot és vállaljuk a 15%-os önrészt. Aki a
határozati javaslattal az írásos előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
7/2013. (II. 06.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „Helyi hő- és
villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című KEOP-20124.10.0/A kódszámú pályázat kapcsán, az önkormányzat tulajdonában álló Általános Iskola,
Óvoda (1. Projekt) épületeinek valamint a Polgármesteri Hivatal (2. Projekt) épületének
energetikai fejlesztésére pályázatot kíván benyújtani.
A Képviselő-testület megállapítja az 1. projekt esetében, hogy:
1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:
Iskola: 8127 Aba Szent István király tér 7.
Óvoda: 8127 Aba Dózsa György út 105.
2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:
Iskola: Aba belterület hrsz.: 1135/2.
Óvoda Aba belterület hrsz.: 367.
3. A projekt megnevezése, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban:
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Energetikai fejlesztés Abán
4. A pályázati konstrukció száma:
KEOP-2012-4.10.0/A Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal című pályázati konstrukció.
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége a pályázattal megegyezően:
Nettó költség 43.702.060 Ft Bruttó költség: 55.501.616 Ft.
6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége
(elszámolható költsége) a pályázattal megegyezően:
Nettó költség 43.702.060 Ft Bruttó költség: 55.501.616 Ft.
7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása (saját forrás, hitel, egyéb) a
pályázattal megegyezően:
Saját forrás: 8.325.242 Ft (nettó: 6.555.309 Ft + Áfa). A saját erő forrását az
Önkormányzat saját költségvetése terhére elkülöníti.
8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege a pályázattal megegyezően:
A KEOP forrásból származó támogatásigény: 47.176.374 Ft. (nettó:37 146 751 Ft +
Áfa)
9. Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra
vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az
önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti, biztosítja.
A Képviselő-testület megállapítja a 2. projekt esetében, hogy :
1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:
8127 Aba Rákóczi út 12.
2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:
Polgármesteri Hivatal: Aba belterület hrsz.: 462.
3. A projekt megnevezése, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban:
Energetikai fejlesztés Abán
4. A pályázati konstrukció száma:
KEOP-2012-4.10.0/A Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal című pályázati konstrukció.
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége a pályázattal megegyezően:
Nettó költség 35.372.255 Ft Bruttó költség: 44.922.764 Ft.
6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége
elszámolható költsége a pályázattal megegyezően:
Nettó költség 35.372.255 Ft Bruttó költség: 44.922.764 Ft.
7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása (saját forrás, hitel, egyéb) a
pályázattal megegyezően:
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Saját forrás: 6.738.415 Ft. (nettó: 5.305.838 Ft + Áfa) A saját erő forrását az
Önkormányzat saját költségvetése terhére elkülöníti.
8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege a pályázattal megegyezően:
A KEOP forrásból származó támogatásigény: 38.184.349 Ft (nettó: 30.066.417 Ft +
Áfa) .
9. Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra
vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az
önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti, biztosítja.
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a pályázat benyújtására.

Kossa

Lajos

Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
A következő pályázatunk az óvoda épületének energetikai korszerűsítésére vonatkozik, ennek a
bruttó költsége 58 304 012,- Ft. Teljes nyílászárócsere, külső hőszigetelés és födémszigetelés fog
megtörténni. Az önerő, amit vállalnunk kell 8 745 602,-Ft, az összes költség 15%-a. Aki egyetért a
pályázat benyújtásával és az írásos határozati javaslatban foglaltakkal, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
8/2013. (II. 06.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
„Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című
„KEOP-2012-5.5.0/A” kódszámú pályázat kapcsán, az önkormányzat tulajdonában álló óvoda
épületének épületenergetikai fejlesztésére pályázatot kíván benyújtani.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy:
1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:
Óvoda: Aba 8127, Dózsa György út 105.
2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:
Óvoda: Aba hrsz.: 367.
3. A projekt megnevezése, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban:
Abai Óvoda épület épületenergetikai korszerűsítése.
4. A pályázati konstrukció száma:
KEOP-2012-5.5.0/A
Épületenergetikai
fejlesztések
energiatakarékos átalakítása című pályázati konstrukció.

és

közvilágítás

5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége a pályázattal megegyezően:
Nettó költség 45.908.671 Ft Bruttó költség: 58.304.012 Ft.
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6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége
(elszámolható költsége) a pályázattal megegyezően:
Nettó költség 45.908.671 Ft Bruttó költség: 58.304.012 Ft.
7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása (saját forrás, hitel, egyéb) a
pályázattal megegyezően:
Saját forrás: 8.745.602 Ft. A saját erő forrását az önkormányzat saját költségvetése
terhére elkülöníti.
8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege a pályázattal megegyezően:
A KEOP forrásból származó támogatásigény: 49.558.410 Ft.
9. Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra
vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az
önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti, biztosítja.
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a pályázat benyújtására.

Kossa

Lajos

Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Kossa Lajos polgármester:
A következő pályázatunk a Fórum étterem energetikai korszerűsítésére vonatkozik. A bruttó
bekerülési költség 34 503 796,-Ft, az önerő 5 175 569,-Ft, az összes költség 15%-a. Ez a pályázat
megújuló energia hasznosításával kombinált: napelemmel, hőszivattyúval, födém- és
külsőszigeteléssel, kazáncserével. Aki az írásos határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem
emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
9/2013. (II. 06.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című
„KEOP-2012-5.5.0/B” kódszámú pályázat kapcsán, az önkormányzat tulajdonában álló Fórum
étterem épületének energetikai korszerűsítésére pályázatot kíván benyújtani.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy:
1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:
8127 Aba, Rákóczi u. 4.
2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:
Aba, Hrsz: 402/1
3. A projekt megnevezése, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban:
Helyi iskolai, szociális közétkeztetés – Fórum Étterem energetikai korszerűsítése
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4. A pályázati konstrukció száma:
KEOP-2012-5.5.0/B Épületenergetikai
hasznosításával kombinálva

fejlesztések

megújuló

energiaforrás

5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége a pályázattal megegyezően:
Nettó költség 27 168 343 Ft Bruttó költség: 34 503 796 Ft.
6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége
(elszámolható költsége) a pályázattal megegyezően:
Nettó költség 27 168 343 Ft Bruttó költség: 34 503 796 Ft.
7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása (saját forrás, hitel, egyéb) a
pályázattal megegyezően:
Saját forrás: 5.175.569 Ft. A saját erő forrását az Önkormányzat saját költségvetése
terhére elkülöníti.
8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege a pályázattal megegyezően:
A KEOP forrásból származó támogatásigény: 29.328.227 Ft.
9. Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra
vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az
önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti, biztosítja.
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a pályázat benyújtására.

Kossa

Lajos

Határidő: azonnal
Felelős: Kossa Lajos polgármester
2.

Tűzifa támogatással kapcsolatos döntés meghozatala

Nagy András Botond jegyző:
Ezúton tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Szociális Bizottság tegnap ülést tartott a
szociális tűzifa iránti kérelmek elbírálásával kapcsolatban. Mindenki előtt ismert, hogy 31 erdei m 3
tűzifa beszerzésére nyertünk támogatást a Belügyminisztériumtól. A rendeletünk értelmében 62
fő részére tudunk támogatást nyújtani, mivel egy főnek 0,5 erdei m 3 tűzifát adunk. A 62 főt a
Szociális Bizottság a tegnapi napon kiválasztotta.
Kossa Lajos polgármester:
Ők feleltek meg a rendeletünkben foglaltaknak.
Nagy András Botond jegyző:
Igen, azonban további 36 kérelem érkezett be. Polgármester úrral előzetesen egyeztetést
folytattunk, így az önkormányzat az összes határidőben benyújtott kérelmezőt támogatni tudja
tűzifával, és azt javasoljuk, hogy valamennyi kérelmező számára biztosítsunk saját erőből 0,5 m 3
tűzifát, ez összességében 342.900 Ft-ba kerül, plusz a szállítási költség.
Varga Istvánné képviselő, a Szociális Bizottság elnöke:
A Szociális Bizottság egyöntetűen támogatja az előterjesztést, a 36 fő is egyértelműen olyan
szociális helyzetben van, hogy megérdemli a tűzifát.
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Nagy András Botond jegyző:
A BM által támogatott szociális tűzifa vonatkozásában a határozatok a holnapi napon mennek ki,
és pénteken kiszállításra kerül a tűzifa a rászorulók részére.
Kossa Lajos polgármester:
Aki a 18 erdei m3 tűzifa pótlólagos megrendelésével és a rászorulóknak történő kiosztásával
egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül –
egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
10/2013. (II. 06.) sz.
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szociális tűzifa
program során az önkormányzat saját költségvetésének tartaléka terhére megrendel 270.000,-Ft
+Áfa, bruttó: 342.900,-Ft. + szállítási költség ellenérték fejében 18 erdei m 3 tűzifát és
felhatalmazza a Szociális Bizottságot, hogy a szociálisan rászorulók részére nyújtandó tűzifa
támogatásról szóló 1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelete alapján a BM támogatásból nem
részesülő 36 kérelmező részére kiossza azt.
Felelős: Szociális Bizottság, Nagy András Botond jegyző
Határidő: 2013. Február 15.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.
K.m.f.
Kossa Lajos
polgármester

Nagy András Botond
jegyző
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