HEVES MEGYE
FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
Ideje:
2015. július 20-án 16:05 óra.
N A P I R E N D:

1. Javaslat pályázat benyújtására a KEOP-2015-5.7.0 „Középületek kiemelt
jelentőségű épület energetikai fejlesztése” kiemelt projekt felhívására.
Előterjesztő: Molnár Richárd alpolgármester

Határozat száma
98/2015. (VII.20.)
99/2015. (VII.20.)
100/2015. (VII.20.)

Határozat tárgya
Pályázat benyújtása a KEOP-2015-5.7.0 „Középületek
kiemelt jelentőségű épület energetikai fejlesztése” kiemelt
projekt felhívására.
2015. évi Közbeszerzési Terv módosítása.
„Teleki Blanka Általános Iskola és Sportcsarnok épületének
energetikai korszerűsítése” tárgyú feltételes közbeszerzési
eljárás megindítása.

Füzesabony, 2015. július 24.

________________________________
Schmetzné dr. Balogh Szilvia
jogi- és igazgatási iroda-vezető

_____________________________
Molnár Richárd
alpolgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Ideje:

Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
2015. július 20-án 16:00 óra

Jelen vannak:

Molnár Richárd alpolgármester, Balsai Tamás képviselő,
dr. Gondos István képviselő, Kovácsné Szűcs Noémi
képviselő, Tóthné Veres Noémi képviselő, Veres Attila
képviselő

Nem jelent meg:

Nagy Csaba polgármester, Ragó Attila képviselő, Sipos Attila
képviselő

Hivatalból jelen van: Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási iroda-vezető
Jegyzőkönyv-vezető:

Hegedűs Szilvia

Molnár Richárd alpolgármester:
Tisztelettel köszöntöm a rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket
és a Városi Televízió nézőit.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül 5 fő van jelen, így testületünk
határozatképes. Két képviselő társam és a polgármester Úr igazoltan van távol.
Balsai Tamás képviselő jelezte, hogy később érkezik.
A mai rendkívüli képviselő-testületi ülés az SZMSZ szerint lett összehívva.
Aki egyetért a napirendi pont megtárgyalásával kérem szavazzon!
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontok megtárgyalását 5 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
NAPIREND:

1. Javaslat pályázat benyújtására a KEOP-2015-5.7.0 „Középületek kiemelt
jelentőségű épület energetikai fejlesztése” kiemelt projekt felhívására.
Előterjesztő: Molnár Richárd alpolgármester
Molnár Richárd alpolgármester:
A Teleki Blanka Általános Iskola és Sportcsarnok épületének energetikai
korszerűsítése valósulna meg.
A külső szigetelést, illetve a nyílászáró cseréjét szeretnénk a pályázat keratein belül
megvalósítani. A tervezett beruházás nem engedély köteles.
A maximális támogatási összeg 150 millió Ft. A pályázat támogatási intenzitása 100%,
tehát önerőt nem igényel.

Három mérföldkövet szertnék megemlíteni:
1. 2015. augusztus 14-ig van lehetőség a pályázat benyújtására.
2. 2015. szeptember 15-ig meg kell kezdeni a kivitelezési munkálatokat.
3. 2015. december 15-ig a projektet pénzügyileg le kell zárni, be kell nyújtani a
záró kifeizetési igénylést.
A pályázat nyertességét követően különös egyeztetés kell az intézmény vezetőjével
arra vonatkozóan, - hiszen szeptember 15-ig meg kell kezdeni a munkálatokat - hogy
ne zavarja az oktatást. Kell valamilyen megoldás arra, hogy az órákat le tudják
bonyolítani.
A képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges egyéb költségeket a
fejlesztési alap terhére biztosítja visszapótlási kötelezettséggel.
(Balsai Tamás képviselő megérkezett, így a képviselő-testületi tagok száma 6 főre
változott).
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Támogatni kell, hiszen mindenki láthatja, hogy milyen állapotok vannak.
A nyílászárón és a homlokzaton kívül esetleg milyen elképzelések vannak? Említette
az alpolgármester Úr, hogy a költségeket a fejlesztési alapból kell előfinanszírozni.
A project manager költsége a pályázatba bele foglalható, jóváírható? Mi van akkor, ha
a pályázat nem kap támogatást? Milyen költségek vannak még, amit bele kell
invesztálni és nem jön vissza?
Molnár Richárd alpolgármester:
A menedzsment költsége a pályázat része. Ez teljes egészében elszámolható, az
önkormányzatnak semmilyen plusz költséget nem fog jelenteni.
Schemtzné dr.Balogh Szilvia jogi- és igazgatási irodavezető:
Minden költsége elszámolható a pályázatban. Megelőlegezni a tervezői díjakat kell és
a közbeszerzési szakértőnek a díját.
Molnár Richárd alpolgármester:
Annyi kérésem lenne, hogy vitassuk meg a 2. és a 3. határozati javaslatot.
2. határozati javaslat: 2015. Évi Közbeszerzési Terv módosítása;
3. határozati javaslat:„Teleki Blanka Általános Iskola és Sportcsarnok épületének
energetikai korszerűsítése” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás megindítása
Schemtzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási iroda-vezető:
A közbeszerzési terv módosítására azért van szükség, mert amikor elkészítjük a
közbeszerzési tervet abban csak az szerepel, amit addig tudunk, hogy közbeszerzés
köteles beruházás lesz az év során.
Minden újonnan jelentkező pályázati lehetőséget utólagosan kell a terv módosításával
ebben a tervben szerepeltetni.
Most a Teleki Blanka Általános Iskola és Sportcsarnok épületének energetikai
korszerűsítését kellene felvennünk, illetve az elmúlt ülésen döntött a képviselő-testület
a Hétszínvirág Óvoda bővítéséről is. Akkor a közbeszerzési terünket nem
módosítottuk, ezért úgy gondoltuk, ha már most módosítjuk, vegyük fel azt a
beruházásunkat is a Közbeszerzési Tervbe.

A másik határozati javaslat ahhoz kapcsolódik, hogy nagyon rövidek a határidők a
pályázatban, ezért lehetőség van a feltételes közbeszerzési eljárásnak a megindítására.
Kiküldjük az ajánlati felhívást és elkezdjük a közbeszerzés lebonyolítását.
Mivel benne szerepel a „feltételes” szó, ez azt jelenti, hogy csak abban az esetben
hatályos a szerződés, ha a pályázat nyertes lesz és a kivitelezésre sor kerül, egyébként
pedig nem. Tehát az ajánlattevő is annak a tudatában teszi meg az ajánlatát, hogy ez
egy feltételes és csak abban az esetben kap munkát, ha a pályázatunk nyertes lesz.Így
végül is kockázatunk nincs.
A rövid határidőre tekintettel sokkal előbbre vagyunk már a kivitelezés során. Nem
akkor kell elkezdeni a közbeszerzést lefolytatni, amikor döntés már megvan.
Molnár Richárd alpolgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
98/2015. (VII.20.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a KEOP-2015-5.7.0
azonosító számú „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése”
kiemelt pályázati felhívásra a Teleki Blanka Általános Iskola és Sportcsarnok épület
energetikai korszerűsítése céljából.
Megpályázott összeg: a pályázati kiírás szerint megpályázható legmagasabb 150 millió
Ft. Támogatási intenzitás: 100 %.
A képviselő testület a pályázat benyújtásához szükséges egyéb költségeket a fejlesztési
alap terhére biztosítja visszapótlási kötelezettséggel.
A Képviselő-testület felhatalmazza Füzesabony Város Polgármesterét a pályázat
benyújtásával kapcsolatos teendők elvégzésére, a pályázathoz szükséges
dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal,
egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a határozatot.
99/2015. (VII.20.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő - testülete a 2015. évi közbeszerzési
tervét az alábbiak szerint módosítja:
1.) A 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozatban foglaltak alapján a „Teleki Blanka
Általános Iskola és Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú
közbeszerzési eljárást felveszi a 2015. évi közbeszerzési tervbe.

2.) „Füzesabony Hétszínvirág Óvoda bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárást felveszi
a 2015. Évi közbeszerzési tervbe.
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő – testülete a 2015.évre vonatkozó
módosított közbeszerzési tervet a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal,
egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a határozatot.
100/2015. (VII.20.) képviselő-testületi határozat
„Teleki Blanka Általános Iskola és Sportcsarnok épületének
korszerűsítése” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás megindítása

energetikai

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő – testülete a KEOP-2015-5.7.0 azonosító
számú pályázat keretében feltételes közbeszerzési eljárást indít az alábbi tárgyú építési
beruházás kivitelezőjének kiválasztása érdekében.
Tárgya: „Teleki Blanka Általános Iskola és Sportcsarnok épületének energetikai
korszerűsítése”
A közbeszerzési eljárás fajtája: feltételes nemzeti, hirdetmény és tárgyalás nélküli
eljárás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A. § (1) bekezdés
szerint.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Több tárgy, bejelentés nem volt, ezért Molnár Richárd alpolgármester a rendkívüli,
nyilvános képviselő-testület ülését 16:15 órakor bezárja.

K.m.f.

____________________________
Schmetzné dr. Balogh Szilvia
jogi- és igazgatási iroda-vezető

____________________________
Molnár Richárd
alpolgármester

