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K6sziilt: Saj6kazaKdzs6gi Onkorm:inyzatk6pvisel6-testiilet6nek2}l4.jrinius h6 11. napjin
megtartott rendkivtili nyflt til6s6r6l

Az iil6s helve: A Radvrinszky BelaKulturhriz 6s konyvtar el6ad6terme

Jelen vannak: Steflin L6szl6
Dr. Czenke Antal
Hegedrisn6 Petkovics Katalin
Kis Ktlroly
Ifi. Sarossy Srindor
Solt6sz Lajosn6

polgilrmester
telepiil6si k6pvisel6
teleptil6si k6pvisel6
telepril6si k6pvisel6
telepiil6si k6pvisel6
telepiil6si k6pvisel6

He gedris G6bor intezmenyv ezet6

Stefdn Lr{szl6 polsfrmester tisztelettel kdszcinti az iil6sen megjelenteket, meg6llapitja, a
k6pvisel6-testtilet hathrozatkepes, mivel a trirv6nyesen megv6lasztotl T fo k6pvisel6bol 6 fb
jelen van. Javaslatot tesz Dr. Czenke Antal alpolgrirmester 6s Hegedrisn6 Petkovics Katalin
teleptil6si k6pvisel6 jegyz6kdnyv hitelesit6nek trirt6n6 kijel6l6s6re, megk6rdezi 6ket,
v6llaljrik-ea jegyzlkdnyvhitelesitlimegbizfust?

kijelentik, megbiz6suk eset6n v6llaljrlk a feladatot.

Stefin Ldszl6 polsirmester megk6ri a jelenldv6ket, szavazzanak arr6l, hogy egyet6rtenek-e
Dr. czenke Antal alapolgrirmester jegyz6krinyv hitelesft6 megbizds|v al?

Dr. Czenke Antal alpolsirmester 6rintetts6get jelent be, kdzli, nem vesz r6szt a
szavazilsban.

A k6pviseld-testiilet 5 igen, I f6 nem szavazott szavazallal Dr. Czenke Antal alpolgiirmestert
jegyz6krinyv hitelesit6nek kijeldli.

Stefifln Lr[szki polgdrmester megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak arr6l, hogy egyet6rtenek-e
Hegedtisn6 Petkovics Katalin teleptil6si k6pvisel6 jegyz6kcinyv hitelesito megbizds|val?

Heeediisn6 Petkovics Katalin telepiil6si k6pvisel6 6rintetts6get jelent be, kijelenti, nem
vesz r6szt a szavazdsban.

A k6pvisel6-testiilet 5 igen, 1 f6 nem szavazott szavazattal Hegedrisn6 Petkovics Katalin
teleptil6si k6pvisel6t j egyz6krinyv hitelesitonek kij ekili.

Stefiin Lfszl6 polsdrmester ismerteti a meghiv6ban szerepl6 napirendi pontokat.
Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi kieg6szft6se, javaslata a napirendi pontokkal
kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi javaslat, kieg6szft6s az iil6s napirendi pontjaival



kapcsolatosan nem hangzott el. Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogad6srlra. Megk6ri a
k6pviseloket, szavazzanak az ismertetett napirend elfogad6s6r6l. Meg6llapitja, a szavazilskor
6 f<i k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet 6 igen szavazartal az arhbbinapirendet hagyta j6v6:

1. Epiiletenergetikai fejleszt6sre a KEOP-2014-4.10.0/F azonosito szdm:f-pillyiu:at
benyrij trls rinak me gtrirgyal 6sa
Ea.: Stefdn Lfszlfl polgdrmester

2. Fotovoltaikus rendszer kialakit6srlra kiirt KEOP-2014-4.10.04.{ azonosito szltmit
p6ly azat b enyrij tris6nak me gtarg y aldsa
Ea.: Steffn Liszl6 polgdrmester

3. Kdzbeszerz6si eljrirrismegindit6sanakmegtargyaLfusa
Ea.: Stefdn Lhszl6 polgrirmester

Indftvanyok, j avaslatok

1. napirendi pont mesttrwaldsa

Stefin Ldszl6 noleirmester elmondja, hogy lehet6s6g nyflt a KEOP-2014-4.IO.01F
azonosit6szitm:f', ,,Onkormdnyzatok ds intdzmdnyeik dpiiletenergetikai fejtesztdsdre megtijul6
energiafonas hasznosftdsdval knmbindlva a konvergencia rdgihkban" elnevez6sri phlyazat
benyrijt6srira. Ennek keret6ben a Polg6rmesteri Hivatal 6piilet6ben a flit6st lehetne
korszerfisfteni. A kazin cser6je az elmiit 6vben szint6n pillyazat ritjan megval6sult, j6 lenne a
az epilet flit6si rendszer6t is lecser6lni. Javasolja, hogy adjfukbe apdlyazatot,haszndljekki az
adott lehet6s6get. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, kiegeszitese az
elhangzoltjavaslattal kapcsolatosan? Megallapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem
hangzolt el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak a pSlyazat benyrijt6srlr6I a hatfirozati
javaslata szerint. Meg6llapftj a, a szavaz6skor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6nvis el6 - te s tii let : 6 i gen szav azatlal az alilbbi hatilr o zatot horta:

- testiilet6nek 71
toz at

T 6rEy : A KE OP -2 0 I 4 - 4 . 1 0. 0/F azono sit6 sz6mn pely azat b enyfj t6s a

Saj6kaza K<izs6gi Onkormrinyzat K6pviselo-testtilete a KEOP-2014-4.10.0/F azonosit6szimi
pilIytnatban pillyazni kiv6n a Polgrirmesteri Hivatal energetikai fejleszt6s6re. A K6pvisel6-
testiilet villIaIja, hogy a pilIyazat megval6sitdsiltoz sztiks6ges riner6 dsszeg6t 2014. 6vi
kriltsdgvet6s6ben elktil<initi, s aztkizir6lag a projekt megval6sit6s c6ljara hasznrilja fel.



A projekt megnevez6se: ,,0nkorm6nyzatok 6s int6zm6nyeik 6piiletenergetikai
fejleszt6se megrijul6 energiaforr6s hasznositds6val kombiniilva a konvergencia
16gi6kban"
A fejlesztds helyszfne: Saj6kaza Pet6fr u.2.hrsz.: 1205

A K6pvisel6-testiilet villlalja, hogy sikeres pillyiuat eset6n a pillyhzati kiir6s szerinti
fenntart6si felt6teleknek eleget tesz.

A K6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polgarmestert, hogy a phlyazat benyrijt6s6val
kapcsolatos int6zked6seket megtegye, a benyrijt6shoz sztiks6ges dokumentumokat aldiqa,
illetve a p6ly izatot benyrij tsa.

Felel6 s : Stefrln Lfiszl6 pol giirme ster

Hatfrid6: azonnal, illetve 6rtelem szerint

2. napirendi pont megt{rwaldsa

Stefdn Ldszl6 nolsirmester elmondja, hogy egy m6sik lehet6s6g is nyilt a Kdrnyezet 6s
Energia Operatfv Program keretein beltil a KEOP-2014-4. 10. 0AI azonosit6sziimri
,,Fotovoltaikus rendszerek kialak{tdsa"elnevez6si pillyi,r;at benyrijt6sara. Ami megfjul6
energia felhasznakisilra irrinyul, ehhez kapcsol6d6 rendszer ki6pit6s6t foglalja maghba. Ennek
keret6ben napelemes rendszer ki6pit6s6t szeretn6 megval6sftani, ami villamos inam
visszap6tl6s6t is megoldhatn6, igy olcs6bb6 lehetne tenni a villamos energia felhaszndl6s. Az
Altal6nos Iskollra gondolt els6sorban, mert ott a legmagasabb az ilyen jellegri kdlts6g.
Javasolja, hogy adjrlk be a pillyazatot, haszn6lj6k ki az adott lehet6s6get. Megk6rdezi, van-e
valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, kieg6szftdse az eLhangzott javaslattal kapcsolatosan?
Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket,
szavazzanak a pilyazat benyrijt6srir6l a hatfnozati javaslata szerint. MegillIapitja, a
szavazdskor 6 fo k6pvisel6 van jelen.

Ak6pvisel6-testiilet:6igenszavazattalazalilbbihatinozatothozta:

kialakftds a" elnev ezfisii benv fiithsfr 6l

Tdrw: KEOP-20 1 4-4. I 0. 0/F azonos it6szhmts pillyinat benyrij t6sa

Saj6kazaKdzs6gi Onkormrlnyzat Kdpvisel6-testiilete a KEOP-2014-4.10.04.{ azonosit6szfurrft
pfilyazatbanpillyazni kivrin fotovoltaikus rendszer kialakit6srira. A K6pvisel6-testiilet v6llalja,
hogy a phlyinat megval6sftdsilroz sztiks6ges dner6 <isszeg6t 2014. 6vi kdlts6gvet6s6ben
elktldniti, s art kizir 6lag a proj ekt me gval6sft 6s clljdra hasmalja fel.

- A projekt megnevez6se: ,,Fotovoltaikus rendszer kialakit6sa "
- A fejleszt6s helyszine: Balassi B6lint Altalanos Iskola Saj6kaza Ady E. u. 2. hrsz.:

1091-1

A K6pvisel6-testiilet vdIlaIja, hogy sikeres pillyizat eset6n a pillyhzati kiir6s szerinti
fenntartrlsi felt6teleknek eleget tesz.



A K6pvisel6-testiilet feLhatalmazza a polgrirmestert, hogy a pdlyazat benyrijt6s6val
kapcsolatos int6zked6seket megtegye, a beny$tdshoz sztiks6ges dokumentumokat aliiqa,
illetve a pitly izatot benyrijtsa.

Felel6s: Stefan Lhszl6 polgrirmester

Hatdrid6: azorral

3. napirendi pont mestirwal6sa

Stefdn Ldszl6 polsfrmester elmondja, hogy a KEOP-2014-4.10.0N 6s a KEOP-2014-
4.10.01F azonosit6szdmt pSlyazattokhoz sziiks6ges kdzbeszeru6si eljrlr6s megindft6s6val
kapcsolatosan is dcint6st kell hozni a testiiletnek. Ismerteti ahatirozati javaslatot, megk6rdezi,
van-e valakinek tovribbi k6rd6se, javaslata, kieg6szit6se az elhangzott javaslattal
kapcsolatosan? Megrlllapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megkdri a
k6pvisel6ket, szavazzanak a hat|rozati javaslat elfogad6srir6l az elhangzottak szerint.
Meg6llapitj a, a szavazriskor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

Ak6pvisel6-testiilet:6igenszavazattarazardbbihatfu ozatothozta:

TdrEv: A mell6kletben meghatdrozott trirgyri, a Kbt. l22lA.S pontja szerinti hirdetm6ny
n6lktli kozbeszeru6si elj rlr6s me gindit6sa.

1.) A kcizbeszerzlsi eljrlr6s r6szekre bontiisa - figyelemmel annak t|rgyhra 6s mennyis6g6re -
nem volt sziiks6ges.

2.) A becsiilt 6rtdk meghatitroziisa soriln a Kdpviselo-testiilet figyelembe vette a Kbt. 1S.g (1)-
(2) bekezdds6ben fo glalt rendelkez6 seket.

3.) Nem keriilt kiiriisra egy6b olyan eljar6s, amely miiszaki-gazdas6gi funkci6 tekintet6ben
egys6get kepez a jelen kozbeszerz6si eljrir6ssal.

4.) A K6pviselo-testtilet a mell6kletben meghatlrozott targyu kdzbeszeru6si eljrlr6sban a
Bfr6l6bizotts6got a mai nappal lltrehozza 6s a jelen hatirozat mell6klet6t klpezo
dokumentumban felttintetett tagj ait ezttton kinevezi.

5.) A K6pvisel6-testiilet a mell6kletben jeldlt tixgyu klzbeszeru6si eljrirrist meginditja 6s az
erre vonatkoz6 ajinlatt6teli felhivdst, valamint a dokument6ci6t 6s ezek mell6kleteit ezifion
elfogadja.

6.) K6pviselo-testiilet ezuton felk6ri a KORMOS Ugyv6di Irod6t (sz6khely: 3525 Miskolc,
Sz6chenyi u.2l-23.; k6pviseli: dr. Kormos Sandor tigyvdd), hogy gondoskodjon az elfogadott
ajinlattlteli felhiv6s 6s dokument6ci6 elektronikus riton tdrt6n6 megkiild6s6rdl a jelen
hatflrozat mell6klet6t kepezl dokumentumban meghatarozottajinlatlev6k r6sz6re.

Felel6s: Stefiin L6szI6 polgrirmester
Hatiridd: azonnal
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Stefifln Liszl6 noledmester Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslat4
kieg6,szit6se az elhangzottakkal kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,
kieg6szit6s nem hangzott el a rendkiWli testtileti til6s bezrirja.

Kmf.

jegtz6

j egtzdkAnyv hite lesitd
Dr. Czenke Anfa


