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Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
2014. augusztus 18-án megtartott
nyílt üléséről

Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. augusztus 18-án 08,00
órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak: Novák Ferenc polgármester, Kötő Attila alpolgármester, Czirákiné Pakulár
Judit, Süslecz Árpád, Szirtes Balázs, Tóth Ferenc képviselők, Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző, Torma László aljegyző.
Igazoltan távol van: Deutschné Lang Erika alpolgármester, Böröcz József képviselő
Tanácskozási joggal meghívott: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető.
Jegyzőkönyvvezető: Torma László aljegyző
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5
képviselőtestületi tag az ülésen jelen van.

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Süslecz Árpád és Tóth Ferenc képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv
hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Ismerteti a napirendi javaslatot.

Napirend:

1. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása (KEOP-2014-5.5.0/K)
benyújtott tervezési és pályázat írási ajánlatok elbírálása.
Előadó: Novák Ferenc polgármester

2. Egyéb ügyek

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.

pályázatra

Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi javaslatot
elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

1./ Közvilágítás energiatakarékos átalakítása (KEOP-2014-5.5.0/K) pályázatra
benyújtott tervezési és pályázat írási ajánlatok elbírálása.
Előadó: Novák Ferenc polgármester /Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Felkéri Jegyző Asszonyt ismertesse a beérkezett ajánlatokat.
Szabóné Dr Csányi Marianna: Az előzetes tervek szerint 737 lámpa korszerűsítése történne
LED-es technológiával. Lennének olyan oszlopok, ahol nem történne lámpacsere, csak a
lámpatest belsejébe kerül beépítésre az új technológia.
A testület által elfogadott két ajánlati felhívás a pályázatírást és a tervezést tartalmazta.
Mindkét ajánlati felhívás sikerdíjas konstrukcióban került kiajánlásra és mindkettő ajánlati
felhívásra két ajánlat érkezett.
A pályázatírásra a TEMPO-VILL 2000 Bt. ajánlata 1 950 000 Ft+Áfa, ők készítették a
megvalósult LED tervezést, a másik ajánlat a VIKY Kereskedelmi Kft. ajánlata 2 150 000 Ft+
Áfa.
A tervezésre szintén ez a két cég nyújtott be ajánlatot. A TEMPO-VILL 2000 Bt. ajánlata
1 250 000 Ft+Áfa, VIKY Kereskedelmi Kft. ajánlata 1 750 000 Ft+Áfa.
A pályázat még nincs kiírva, csak a tervezet szerepel. A pályázat benyújtásához szükséges a
belügyminiszter támogató levele, a támogatás iránti kérelmet elküldtük a minisztériumhoz.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az eljárást nyilvánítsa eredményesnek, valamennyi
benyújtott ajánlatot érvényesnek és a legkedvezőbb ajánlatot hirdesse ki nyertesnek.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a pályázatírásra és a tervezésre is a TEMPO-VILL 2000 Bt
ajánlatát hirdesse ki nyertesnek a testület.
Szirtes Balázs: Ha nem nyer a pályázat a sikerdíjas konstrukció révén ugye nem kell kifizetni
a vállalási díjat, de a tervek később felhasználhatók lesznek az önkormányzat számára?
Szabóné Dr. Csányi Marianna: Ha az önkormányzat felhasználja a terveket akár a mostani
akár egy későbbi sikeres pályázat során vagy önerőből megvalósított beruházáshoz, akkor ki
kell fizetni a tervezési díjat.
Szirtes Balázs: A közvilágítás korszerűsítést mindenképpen meg kell csinálni, az energiamegtakarításból a beruházás visszatérül.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatokat hozta:
Képviselőtestület 178/2014. (VIII.18.) számú határozata:
Képviselőtestület:

1./ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás
energiatakarékos átalakítása tárgyában kiírásra kerülő pályázat elkészítésére beérkezett
árajánlatokat elbírálta, az eljárást eredményesnek, a beérkezett ajánlatokat érvényesnek
nyilvánítja és az eljárás nyertesének a TEMPO-VILL 2000 Bt. (8800 Nagykanizsa, BajcsyZs. u. 13/B.) 1 950 000 Ft+27% ÁFA 526 500 Ft, mindösszesen bruttó 2 476 500 Ft. azaz
Kettőmillió-négyszázhetvenhatezer-ötszáz forint összegű ajánlatát hirdeti ki sikerdíjas
konstrukcióban.
2./ a pályázatírási díj fedezetét a sikerdíjas konstrukciónak megfelelően az elnyert pályázati
támogatás terhére biztosítja.
3./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a TEMPO-VILL 2000 Bt.-vel a pályázat
elkészítésére vállalkozási szerződést kössön a benyújtott ajánlatban foglaltaknak megfelelő
tartalommal.
Határidő: 2014. augusztus 25.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kelemen Lilla projektmenedzser, Tóthné Őri Ibolya beruházási ügyintéző

Képviselőtestület 179/2014. (VIII.18.) számú határozata:
Képviselőtestület:

1./ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás
energiatakarékos átalakítása tárgyában kiírásra kerülő pályázat benyújtásához szükséges
tervezési feladatokra beérkezett árajánlatokat elbírálta, az eljárást eredményesnek, a
benyújtott ajánlatokat érvényesnek nyilvánítja és az eljárás nyertesének a TEMPO-VILL 2000
Bt. (8800 Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. u. 13/B.) 1 250 000 Ft+27% ÁFA 337 500 Ft,
mindösszesen bruttó 1 587 500 Ft azaz Egymillió-ötszáznyolcvanhétezer-ötszáz forint
összegű ajánlatát hirdeti ki sikerdíjas konstrukcióban.
2./ tervezési díj fedezetét a sikerdíjas konstrukciónak megfelelően az elnyert pályázati
támogatás terhére biztosítja.

3./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a TEMPO-VILL 2000 Bt -vel a pályázat
benyújtásához szükséges tervek elkészítésére vállalkozási szerződést kössön a benyújtott
ajánlatban foglaltaknak megfelelő tartalommal.
Határidő: 2014. augusztus 22.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kelemen Lilla projektmenedzser, Tóthné Őri Ibolya beruházási ügyintéző

Interpelláció
Süslecz Árpád: A 6 lakásos társasház, a kúria jellegű épület portája le van kaszálva, de a füvet
az árokba kaszálták, ami eltömíti a csatornát. Kéri, hogy a közterület-felügyelet szólítsa fel a
tulajdonost, hogy gyűjtse össze a füvet.
Tóth Ferenc: A településen kihelyezett érintőképernyős tábla nem működik, meg kell javítani,
vagy ha nem javítható, akkor le kell szerelni.
Novák Ferenc: Mivel több napirend nem volt, megköszöni a részvételt és a nyílt ülést 08,35
órakor bezárja.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Süslecz Árpád
Jkv. hitelesítő

Szabóné Dr. Csányi Marianna
Jegyző

Tóth Ferenc
Jkv. hitelesítő

